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Konstnärens verksamhet i 
skolan – diskursiva förståelser 
och legitimeringar 

Sammanfattning 

Denna undersökning har fokus på frågor i relation till att professionella konstnärer är 
verksamma skolor som en del av att infria läroplanernas övergripande kulturuppdrag. Här 
problematiseras vad konstnärerna genom sin praktik kan tillföra skolan. Data till 
undersökningen baseras på erfarenheter av arbeten där barn och ungdomar har arbetat med 
konstnärer. Med en diskursanalytisk ansats undersöks hur olika aktörer beskriver konstnärers 
arbete i skolan. 
 
Citat ur statliga och kommunala styrdokument som rör samarbeten mellan skola och konstnärer 
återges i undersökningen, samt något om forskning om estetik i skolan. Projektet Skapande 
skola är ett av exemplen som beskrivs genom data som insamlats för att se vilken kompetens 
konstnärer kan behöva för att verka som konstnärer i skolan. 
 
Undersökningen lyfter fram fyra diskursiva förslag på positioner som beskriver hur konstnärer 
kan bidra till kunskap inom skolans ram. De fyra förslagen lyder;  

1. Konstnären som ögonöppnare (gör att andra elever och andra saker, än vanligtvis 
blir synliga, och att nya tankar tar form)  
2. Konstnären som pausfågel (gör så att lärare och elever i skolan får ett avbrott i den 
vardagliga undervisningen).  
3. Konstnären som specialist (gör så att eleverna får tillgång till nya material och 
tekniker och till ett nytt yrkesområde)  
4. Konstnären som samhällsguide (gör så att eleverna orienterar sig ut mot 
samhället).  

 
Genom beskrivning av vad konstnären kan bidra med i form av estetisk kunskap genom 
estetiska lärprocesser, syftar undersökningen till förståelse för konstnärens yrkesidentitet i 
skolans sfär. Diskurspositionerna kan sägas legitimera konstnärens verksamhet som 
komplement till ordinarie estetisk undervisning och i det övergripande kulturuppdraget inom 
alla skolans ämnesområden.  
 
 

Nyckelord 

Estetisk kunskap, estetiska lärprocesser, diskursanalys, konstnären i skolan, Skapande skola  



Abstract 

Artist-led activities in schools – 
discursive understanding and 
legitimisation  

This investigation focuses on issues that arise when professional artists work in schools as part 
of a course of study to meet national curriculum programmes of study requirements and cultural 
education attainment targets.  
 
This thesis examines what artists can contribute to schools through their artistic residencies. 
The data for this study is based on experiences from artistic work with children and young 
people during artist residencies in schools and colleges. A discourse analytical approach has 
been used to investigate how different actors describe artists’ work in schools and colleges. 
Quotes from national and council policy documents on topics related to programmes that 
involve schools and artists can be found in this study, as well as selected research on aesthetics 
in schools. 
 
This study highlights four discursive suggestions of positions that describe how artists can 
contribute to knowledge within the realm of schools and colleges. 
 
The four discursive suggestions of positions are as follows:  

1. The artist as a catalyst (eye-opener) for new ways of thinking. 
2. The artist as a  “break in routine”. 
3. The artist as a specialist. Gives access to new techniques or professional fields.  
4. The artist as a guide to society. 

 
Through describing what artists can contribute in the form of aesthetic knowledge and aesthetic 
learning processes, the aim of the study is to understand the artists’ professional identity in the 
educational sphere. The discursive positions one can say legitimises artists’ activities in schools 
as a complement to regular aesthetic teaching and in the overarching cultural attainment targets 
in all subject areas. 
 

Keywords 

Aesthetic knowledge, aesthetic learning processes, discurse analyzis, Artist-led activities in 
schools, Art creating schools 
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Inledning 

Alla frågeställningar som tas upp i undersökningen är på ett eller annat kopplade till den praktik 
som inramar situationer där konstnärer arbetar i skolan med elever i olika 
undervisningssituationer.  Undersökningen riktar sig därmed till alla som vill förstå mer om hur 
konstnärer kan bidra i skolan. 
 
Inledningsvis förklaras vad som komplicerar konstnärens arbete i skolan och varför diskursiva 
förståelser1 och legitimering2 av konstnärer i skolan är i fokus för den här undersökningen. Efter 
det beskrivs materialet i undersökningen följt av metodologiska kommentarer. 
 

Frågan om konstnären i skolan  
 
Statliga satsningar som Den kulturelle skolesekken i Norge och Skapande skola i Sverige är 
sjösatta med motiveringar av de ansvariga politikerna med ordalydelser som att de 
professionella konstutövarna ska kunna arbeta med elever skolan och för att i det mötet ge 
möjlighet till elevernas eget skapande (se sid 10).  Båda projekten är helt i linje med FNs 
barnkonvention artikel 31;  
 

Artikel 31 

 

1. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation 

anpassad till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. 

 

2. Konventionsstaterna skall respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det 

kulturella och konstnärliga livet och skall uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika 

möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet samt för rekreations- och fritidsverksamhet. 

 

Den 24 augusti 2012 sände Sveriges kulturnyheter i SVT 1 kl 19.00  ett inslag om att regeringen 
föreslår att skära ned utbildningsplatser på de estetiska gymnasieutbildningarna ytterligare, 

                                                      
1 I enkel betydelse åsiktsriktning, man kallar också en mängd utsagor för [diskurs] i den mån de 

beror av samma diskursiva formation; den bildar inte en retorik eller formell enhet som kan 

upprepas i det oändliga…den består av ett begränsat antal utsagor för vilka man kan definierar en 

mängd av existensvillkor … (Foucault M. 1972:133). Med diskursiva förståelser menas här, hur 

man kan förstå olika utsagor i texten. 

 

2 Legitimering syftar här till vad som kan berättiga, ett berättigande i betydelsen att tillskrivas ett 

värde (att vara värdefull, förf anm). Här att läsas som ett värdebevis som berättigar ett utrymme, 

en plats eller en position (inom skolans sfär). 
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eftersom det inte finns efterfrågan i yrkeslivet som motsvarar antalet studentplatser.  I tv-
programmet får en elev, som går ett estetiskt gymnasieprogram, frågan vad hon har tänkt för 
yrkesval, hon svarar att hon inte vet säkert men att hon funderar på att bli polis. En diskurs om 
estetisk utbildning som legitim enbart genom ekonomiska världen genomsyrar 
regeringsförslaget. Förslaget innehåller ett synsätt att enbart de elever som har en framtida 
möjlighet att försörja sig ekonomiskt inom estetiska yrken har behov av estetisk verksamhet i 
sin utbildning. Regeringen ligger bakom satsningar som Skapande skola med det artikulerade 
syftet att Sveriges grundskoleelever ska kunna möta professionella kulturskapare och 
konstnärer, vilket representerar en helt annan diskurs som är i linje med skolans övergripande 
kulturuppdrag och artikel 31 i barnkonventionen. Det här visar på två polariserade diskurser 
inom regeringen som rör skola, konstnärer och estetisk verksamhet inom skolans praktik och 
organisation. Med de två diskurstyperna i åtanke är frågan hur det ter sig i den sociala 
praktiken? Hur ser förståelsen ut för vad de professionella konstnärliga utövarna kan bidra med? 

I den här undersökningen riktas blicken till den organiserande diskurs i skolans övergripande 
kulturuppdrag som beskriver alla barns rätt till kulturella upplevelser, se under rubriken 
”Närliggande styrdokument och insatser” nedan. En central frågeställning i den här 
undersökningen är om konstnärer kan bidra i skolans verksamhet, trots att arbetsmarknaden för 
lärarna i estetiska ämnena de facto är hotad av den regerande diskursen i utbildningspolitiken? 
Nedan återges texter som visar hur de estetiska ämnena är framskrivna i olika styrande 
dokument.  Det för att senare kunna beskriva hur de professionella konstnärerna kan 
komplettera lärare och pedagoger i att genomföra den svenska skolans övergripande 
kulturuppdrag.  

Empirin i undersökningen bygger på olika arbeten som jag genomfört sedan 2009 på uppdrag av 
Statens kulturråd, Stockholms stad och Sveriges konstkonsulenter, en där gymnasieungdomar 
arbetar med konstnärer och en där grundskoleelever arbetar med konstnärer (se under rubriken  
”Dataunderlag” nedan). 

I ett historiskt perspektiv har lärare i estetiska ämnen haft en låg status. Det kan illustreras i citat 
av författaren och professorn i kriminologi Leif GW Persson i ett kapitel i hans självbiografiska 
bok, där han beskriver sin skoltid i 50-talets i Stockholm   

Ur kapitlet Lärare, fostrare förebilder… 

I läroverket… är lärarna i de praktiska ämnena, slöjd, teckning, sång och musik och gymnastik. 

Underklassen bland lärarna om man så vill, även enligt deras akademiskt skolade kolleger,…sådana 

människor, som i brist på ord, tog till nävarna istället. 

(Persson L O W. 2011:110) 

 

Det kan verka vara en väl drastisk bild, och visst är det är det över 50 år sedan, men bilden 
illusterar ändå skolan som fostrat de generationer som lever än idag.  
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I gymnasiereformen Gy 20113 har estetisk verksamhet som tidigare varit obligatoriskt i 
ämnesutbudet helt tagits bort. Prefekten Lisa Öhman på BI, Bildpedagogiska institutionen på 
Konstfack kommenterar det med: 
  

…det är en syn på det estiska och konst, det blir så exklusivt, man satsar bara på dem som 

har förmågan. Man tar bort estetisk verksamhet som just handlar om, tycker jag, att 

möjligheten för de som inte har det kulturella kapitalet med sig hemifrån, ändå får möjlighet 

att förstå vad det kan vara.                                                          

(Öhman L. i Falk I. 2009:32) 

 

Intervjun genomfördes i april 2009 till min kandidatuppsats Estetiken angår alla! Där 
undersöktes användningen av portfolio som en modell för att motverka social snedrekrytering 
till estetiska högskoleutbildningar. Arbetet med uppsatsen blev upprinnelsen till mitt intresse av 
att kunna beskriva vad som händer i det som ofta kallas för estiska lärprocesser. Jag blev 
intresserad av att försöka begreppsliggöra varför estetiska ämnen kan tillskrivas ett värde som 
kunskapsområde. Hur kan den estetiska kunskapen förstås och hur kan den praktik som en 
professionell konstnär utövar bidra till undervisning i skolan? Kan konstnärer bidra med något 
som inte lärare inom de estetiska ämnena redan gör i skolans domän?  

Diskursiva förståelser och legitimering i fokus 
 
Mot bakgrund av ovanstående är syftet med uppsatsen att lyfta fram vilka diskursiva förståelser 
och legitimeringar som är kopplade till situationer där konstnärer kommer till skolan för att 
arbeta med elever i undervisning. 
 
Med diskursiva förståelser och legitimeringar menas här språkliga beskrivningar framställda av 
aktörer som verkat på olika sätt i skolarbeten som involverar professionella konstnärer. 
 
Konkreta frågeställningar är: 
Hur ser olika aktörer på frågan om vad konstnärer bidrar med i skolan (som inte de ordinarie 
lärarna gör)? 
Vad hänvisar olika aktörer till för att motivera att arbeten med konstnärer i skolan håller hög 
kvalitet för barn och ungdomar? 
 
Det insamlade materialet i undersökningen har fokus på ifrågavarande problematik. Materialet 
undersöks ur ett diskursanalytiskt och socialkonstruktionistiskt perspektiv. Avslutningsvis i 
resultat och diskussionsdel framträder konklusioner rörande vilka diskursiva förståelser och 
legitimeringar som kan uttolkas ur materialet.  Nedan beskrivs hur datainsamlingen har gått till, 
det val av material som har lagts fram och om hur arbetet med analysen har gått till.  
 

                                                      
3  En läroplan, byggd på en proposition av regeringen Reinfeldt, som innebar omfattande 

förändring av Sveriges gymnasieutbildning. Reformen gällde från och med läsåret 2011/2012. 
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Material och tillvägagångssätt 
 
I den första delen av undersökningen läggs olika styrdokument fram från stat och kommun för 
att visa ur vilken diskurs eller vilka diskursordningar4 de är skrivna. Avstampen sker i skolans 
läroplaner och kursmål. Efter det beskrivs två stora satsningar som rör konstnärer i skolan, den 
svenska statliga satsningen Skapande skola och den norska statliga satsningen Den kulturelle 
skolesekken. Citat ur styrdokument återges för att visa de språkliga beskrivningar som ligger 
bakom satsningar som rör konstnärer inom skolans domän. 
 
Empirin i datunderlaget bygger till stor del på två undersökningar som rör konstnärer i skolan, 
den första med gymnasieungdomar i arbete med två konstnärer i Stockholm 2010 och 2011, se 
under rubriken ” Gymnasieungdomar i arbete med konstnärer”. 
Den andra är en förstudie med underlag för att skapa en fortbildning för konstnärer som vill 
arbeta i skolan, se under rubrik ”Förstudie för nationell kompetens för konstnärer i skolan” som 
genomfördes under 2011. I den finns reflektioner av ett arbete där två konstnärer och en 
pedagog varit ute i en grundskola i ett Skapande skola-uppdrag i Västmanland. Lärare, 
pedagoger och konstnärer delger ur samtal i fokusgrupper sina erfarenheter av arbetet i skolan.   

Metodologiska kommentarer  
 
Diskursanalys är ett av flera socialkonstruktionistiska angrepssätt som används och man kan 
säga att i diskursanalys är teori och metod sammanlänkade där språkets roll har avgörande 
betydelse i den sociala konstruktionen av världen. Diskursivt handlande är en form av socialt 
handlande inklusive den sociala världen, där kunskap skapas. Diskursanalys lämpar sig väl att 
använda i sammanhang som studerar det som skapar betydelse i sociala processer (Winther 
Jørgensen M. Phillips L. 2000:10-12, baksidestext) 
 
Det datamaterial som utgör underlag till den här studien och undersökningen är ifrån två 
genomförda arbeten där barn och ungdomar har mött konstnärer i kulturprojekt i skolan, i båda 
arbetena har jag varit ansvarig projektledare men i olika grad. I den första med ungdomar på ett 
Stockholmsgymnasium skapade, genomförde, utvärderade och rapporterade jag hela arbetet 
(bilaga 1 och bilaga 2). I den andra, En rapport om förstudien gällande nationell kompetens för 
konstnärer i skolan (Falk I. 2011) var jag ansvarig projektledare för att skapa kursplan i 
samarbete med konstfack, göra enkät, sammanställa slutrapport, hålla i seminarium och 
genomföra intervjuer.   
 

                                                      
4 Diskursordningen är summan av de diskurstyper som används inom en social institution eller 

social domän . Diskurstyper delas in i diskurser och genrer.  I den kommunikativa händelsen 

studeras genre som ett språkbruk, en genre konstituerar i en bestämd social praktik. För att ta 

exempel på diskursordning så kan man säga att den här undersökningen rör skolans 

diskursordning (se sidor 22-23). 
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Datamaterial ifrån de båda arbetena som beskrivits ovan, har samlats in och analyserats ur ett 
diskursanalytiskt perspektiv. Jag har haft ambitionen att tolka den diskursiva praktiken genom 
den textuella nivå som beskrivs av olika aktörer i båda arbetena.  
 
De två arbetena, rörande konstnärer i skolan, som jag genomfört rör till viss del min praktik som 
konstnär F i konstnärsduon FA+. A i FA+ är Gustavo Aguerre och plustecknet markerar 
utrymmet för de vi involverar i våra konstnärliga handlingar. De vi gör delaktiga i våra arbeten 
är ung som gammal, konstnärer och andra yrken och discipliner. Som konstnär har jag ett 
inkluderande förhållningsätt vilket förenklat kan beskrivas som att vi vänder oss till en bred 
allmänhet där konsten angår alla. FA+ har involverat och drabbat publiken i offentliga rum 
utanför och innanför museum, gallerier och konsthallar sedan 1980-talet runtom i världen. Vårt 
arbetssätt har banat väg för oss in i olika utbildningssammanhang, som mentorer, handledare 
och gästprofessorer på konsthögskolor och universitet (Falk 1. 2013:hemsida).  
 
En yrkeslärarexamen gav kompetens till att genomföra de statliga och kommunala uppdragen 
som gjort att jag kunnat samla och inhämta den data som den här undersökningen bygger på. 
Jag syftar på de arbeten där elever arbetat med konstnärer, och där både elever och konstnärer 
bidrar här genom att beskriva sin erfarenhet av diskursen ”konstnärer i skolan” ur social praktik.  
 
Analysmetoden är vald i efterhand, när data först samlats och redovisats i form av rapporter till 
de olika uppdragsgivarna. Metodiskt så har dataunderlaget varit stort att omfatta och det har 
varit utmanande att i efterhand applicera en textanalytisk metod.  Jag har försökt att låta blir att 
läsa det insamlade material en tid för att söka se det med nya ögon, men det har inte gått helt att 
bortse från det ursprungliga syftet, vilket har inneburit en stor utmaning som det forskande 
subjekt jag här utgör. 
 
Genom att genomföra den här undersökningen och genom att applicera ett diskursanalytiskt 
förhållningssätt till underlaget anser jag ändå att jag har uppnått ny förståelse. När arbetet med 
gymnasieungdomar genomfördes 2010 och 2011 hade jag först en uppfattning att konstnären 
var viktig i samarbete med elever, men jag kunde inte beskriva riktigt hur. Efter att det arbetet 
hade genomförts så hade jag inte längre den klara bilden eftersom jag i det arbetet hade upplevt 
hur det uppstod svårigheter när en konstnär utan erfarenhet av pedagogik närmar sig en 
elevgrupp.  Det ledde till en förståelse för vikten av att kunna beskriva vad uppdraget ”konstnär 
i skolan” kunde innebära. 
 
I nästa uppdrag som innebar att skapa underlag för en högskoleutbildning, en fortbildning i 
kompetens för konstnärer att kunna vara verksamma i skolan, var jag inledningsvis inte helt klar 
över att utbildningen behövdes. Även här ändrade jag min uppfattning under tiden som 
förundersökningsmaterialet samlades in. Min uppfattning om att kompetenshöjande insatser för 
konstnärers arbete i skolan i första hand skulle satsas i skolan och på politiker har jag nyanserat 
till att djupare förstå konstnärernas behov av fortbildning.   
 
Genom mitt försök till kritisk diskursanalys har jag fått tillfälle att fördjupa problematiken lite 
mer kring vad konstnärlig praktik i skolan kan ges för betydelse genom förslag på de fyra 
diskurspositioner som presenteras i resultatdelen.  
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Närliggande styrdokument och 
insatser 

Först återges hur estetiska ämnen beskrivs i gymnasieskolans läroplan, det görs för att peka på 
med vilken eller vilka diskurser den är skriven.  Efter det följer valda texter som visar på två 
organisatoriska diskurser inom två nationella satsningar, en i Norge och en i Sverige,  Den 
kulturelle skolesekken och Skapande skola som båda är stora insatser som rör konstnärers arbete 
inom skolans domän. Det följs av ett exempel ifrån ett lokalt plan, Stockholms stads 
kulturförvaltning, som valts för att visa hur en strategisk plan språkligt beskriver varför barns och 
ungas möte med professionella konstnärer är viktigt. 
 

Estetiska verksamheter i gymnasieskolans och 
grundskolans styrdokument 
 
I gymnasiet under en övergångstid (till alla omfattas av Gy 2011) gällande läroplan står det: 

Det är skolans ansvar att varje elev som slutför utbildning på gymnasieskolan…kan hämta 

stimulans ur estetiskt skapande och kulturella upplevelser 

(Skolverket Lpf 94:11) 

 
De raderna kan ge bilden av att konsten har en given plats på alla gymnasieskolor idag och att 
den där är tillgänglig för alla ungdomar. Det jag har erfarenhet av i min praktik är att det ibland 
är raka motsatsen.  I de miljon-programförorter runt Stockholm där jag har arbetat har jag mött 
få gymnasieungdomar som ser konsten som något allmängiltigt. De områden som jag menar är 
socioekonomiskt sämre ställda områden, med förhållandevis stora ungdomskullar.  På ett 
uppdrag där under en tunnelbaneresa med en elev till en praktikplats på Dramatens 
dekormålarateljé uppdagades att hon inte hade den blekaste aning om vad Kungliga Dramatiska 
teatern var för något. Jag kan ge många liknande exempel på brister i kulturellt kapital men här 
får det fallet räcka som exempel på en rådande orättvisa. Det generade mig i efterhand att jag 
tog för givet att alla vet vad Kungliga Dramatiska teatern är för något. 
 
Med den svenska gymnasieskolans styrdokument i åtanke ställer jag mig frågan hur rättvis 
tillgången till estetiska ämnen och kunskap genom konst kan förväntas bli, med Gy 2011, den 
gymnasiereform som sjösattes år 2011. I den nya läroplanen står det i tre av de 15 övergripande 
kunskapsmålen att det är skolans ansvar att se till att varje elev i gymnasiet: 
 

• kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit 

till sin egen förmåga, 

• kan söka sig till saklitteratur, skönlitteratur och övrigt kulturutbud som en källa till 

kunskap, självinsikt och glädje, 
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• kan hämta stimulans ur kulturella upplevelser och utveckla känsla för estetiska värden, 

(Skolverket Läroplan för Gymnasieskolan 2011:9 ) 

 
Så står det i de dokument som gäller alla inskrivna i den svenska gymnasiekolan idag. De 
raderna beskriver det estetiska området som något högst allmängiltigt. Det leder mig till att läsa 
hur det då står i det estetiska programmets mål. För de elever som har valt att gå det Estetiska 
programmet fram till juli år 2011 står:  
 

Med estetik avses idag ett vidare fält än ”läran om det sköna” och studier av konstarterna. 

Estetiken inbegriper upplevelsen av allt som människan skapat och formerna för hur detta 

skapande arbetas fram samt de bakomliggande idéerna… 

(Skolverket Lpf 94 programmål) 

För elever som omfattas av Gy 2011 så står det i juli 2012: 
 

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet 

ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst de konstnärliga, humanistiska 

och samhällsvetenskapliga områdena. 

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och 

om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga, kulturella och 

kommunikativa perspektiv. Estetik handlar om hur olika uttryck uppfattas av människans 

sinnen. Estetiken kan förstås som specifika konstformer likaväl som en del av kulturen, 

definierad som formerna för kommunikation, samexistens och gemensam förståelse mellan 

människor. Utbildningen ska ge eleverna möjlighet att arbeta skapande. Både individuellt och 

i samverkan med andra ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att kommunicera 

tankar och idéer med estetiska uttrycksmedel. Under utbildningen ska eleverna därför pröva 

såväl ett konstnärligt som ett vetenskapligt förhållningssätt. 

(Skolverket Läroplan och ämnesplaner för gymnasieskolan/ Estetiska program/ examensmål) 

 
Läsningen ovan ger bilden av hur estetik skrivs i den frivilliga gymnasieskolans styrdokument 
där eleverna på estetiska programmet ska bepröva både konstnärliga och vetenskapliga 
förhållningssätt. Estetik beskrivs här som uttryck för sinnlig upplevelse ” Estetik handlar om hur 
olika uttryck uppfattas av människans sinnen” och som form för kommunikation och förståelse 
mellan människor. Av det kan utläsas att estetik är något som angår alla och att det är ett stort 
begrepp som kan vara viktigt att förstå innebörden av. Innan ungdomar går i den frivilla 
gymnasieskolan går alla i den obligatoriska grundskolan.  
 

Om estetikbegreppet i grundskolans styrdokument 

 
Av läsningen av citatet ovan framgår att estetikbegreppet är komplext och svårt att omfatta, och 
därför kan det vara på sin plats att se till hur aktuell forskning ser på det. Den obligatoriska 
skolan hamnar i speciellt fokus eftersom den omfattar alla barn. Vi börjar därför med att se på 
forskning om hur begreppet används i grundskolans läroplan fram till 2011. 
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För att studera hur estetikbegreppet använts i svenska grundskolans styrdokument har Ketil 
Thorgersen i sin licentiatuppsats Unspoken Truths 2007 och i antologin Lärandets konst 2006 
återgivit hur begreppet används vardagligt både som substantiv, adjektiv och verb, och pekar på 
hur det används inkonsistent  i olika skoldokument. I analys av kursplaner i den förra läroplanen 
Lgr94 skönjer han inte mindre än sju olika teman för hur ordet estetik använts: 
1, estetik som verktyg för självvärdering 2, estetik som färdighet 3, estetik som upplevelse  
4, estetik som uttrycksmedel 5, estetik som särskild form av kunskap 6, estetik som sekundärt 
redskap för att lära andra ämnen och färdigheter 7, estetik som sätt att beskriva ett ämne 
(Thorgersen K. 2007, 2006:22). Läsandet ger förståelse för att det kan vara svårt att greppa vad 
som menas med estetik i skolan men tanke på att det används med så många olika innebörder.  
 
Sett mot hans analys, läser jag delar av den nya läroplanen som innefattar estetik som särskild 
form av kunskap och verktyg för självvärdering samt som uttrycksmedel, allt det utan att nämna 
estetik som ord. Det leder mig till att tro att styrdokumentsförfattarna blivit varse den tidigare 
mångtydiga användningen av estetikbegreppet som Thorgersens analys pekat på. Här återger jag 
några utsnitt i ett långt citat om hur det står i den nu aktuella läroplanen Lgr 11 om övergripande 
mål, värdegrund och uppdrag:  
 

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att 

pröva egna idéer och lösa problem… 

Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika 

uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande 

och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk 

utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna 

sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till 

det som eleverna ska tillägna sig…. 

Dessutom står det att  
 

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola… 

• kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, 

humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och 

vardagsliv, … 

• kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, 

drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, … 

I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna 

uppmärksammas. 

(Skolverket Lgr 11) 

I läsningen av hur estetik används i den nya läroplanen tycker jag mig skönja mer användning 
av innebörden av begreppet estetik som särskild form av kunskap.  Även om begreppet 
fortfarande är lika inkonsistent använt som Thorgersen pekar på i sin forskning så kan vi avläsa 
vissa förskjutningar av betydelser, och en slags försiktighet i att använda begreppet. För att 
bättre söka förstå användningen av ordet blir det intressant att se till hur skolan organiseras i 
konstprojekt och hur beskrivningen görs av tillämpning av estetisk verksamhet i skolan.   
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Om att skapa ordning för det estetiska i skolan  

 
Från studier av estetiska diskurser i styrdokumenten i förra avsnittet till att se till tillämpningen 
av diskursiva praktiker så blir annan forskning intressant. Här nedan följer konklusioner ur 
forskning kring estetisk verksamhet i svenska grundskolan under läroplanen Lgr 94 som gällde 
till för några år sedan. 
 
 Monica Lindgrens doktorsavhandling undersöker i samtal med lärare och skolledare olika 
diskursiva positioneringar som legitimerar estetisk verksamhet i skolan. Hon problematiserar 
hur betydelser konstrueras och kommer fram till fem framträdande positioneringar hur 
rektorerna legitimiserar estetisk verksamhet 1, som kompensation 2, estetisk verksamhet som 
balans 3, estetisk verksamhet som lustfylld aktivitet 4, estetisk verksamhet som fostran och 
5, estetisk verksamhet som förstärkning. Vidare handlar hennes forskning om lärarens 
legitimiserande roll i sin estetiska kompetens. Bilden av lärarmas estetiska kompetens är 
intressant när den sätts i perspektiv till konstnärens praktik i skolan. Här kan anas en viss 
konkurrens kring utrymme som kan leda till olika sociala positioneringar (Lindgren M. 2006). 
 
I forskningen som nämns ovan närmar sig Lindgren estetiklärarens legitimitet i skolan genom 
sin estetiska kompetens vilket kan bli problematiskt när konstnären i sin konstnärliga kompetens 
verkar i skolan. Hon yttrycke det i att konstnärer och pedagoger har hamnat i en polariserad 
professionsdiskussion som rör identiteten lärare och konstnär. I hennes exempel är konstnären 
musiker som har vad hon säger en estetisk essentiell identitet och läraren har med sin mer 
Deweyprogressiva och kunskapscentrerade syn en social identitet. Lindgren pekar på att det 
behövs en högre kritisk och reflekterande hållning och föreslår forskning om social 
positionering om dessa identiteter (Lindgren M. 2006). 
 
Om man ser till Lindgrens forskning framträder inte mindre än fem olika sätt att uttrycka 
tillämpning av estetik i svensk grundskola. Mot den läsningen är det inte konstigt att det kan 
råda olika uppfattningar om den av olika aktörer i samhället. När beskrivning av legitimiteten i 
skolan läggs på individnivå kan skönjas en risk för positioneringar. Här blir det därför dags att 
ifrån läsning av estetikbegreppet i skolans styrdokument läsa hur det estetiska beskrivs i olika 
dokument som beskriver konstnärens arbete i skolan 
 

Skapande skola och Den kulturelle 
skolesekken som insatser 
 
Nedan återges utdrag ur olika styrdokument från kultursfären, först genom Statens kulturråds 
beskrivning av projektet Skapande skola och sen till hur Norges motsvarighet till kulturrådet 
beskriver Den Kulturelle skolesekken, som står som förebild för Skapande skola. Båda dessa 
regeringssatsningar kan sägas ha sin utgångspunkt i att förverkliga innehållet i artikel 31, 
barnkonventionen. Så här återges syftet med projektet Skapande skola på kulturrådets hemsida: 
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Barns och ungas rätt till kultur är en av prioriteringarna för kulturpolitiken. Satsningen, som 

omfattar 150 miljoner kronor, är avsedd att stärka samverkan mellan skolan och det 

professionella kulturlivet. 

Bidraget ska medverka till att:  

kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i årskurs 1–9 i grundskolan med 

utgångspunkt i skolans kulturuppdrag enligt gällande läroplan 

öka den professionella kulturverksamheten för och med eleverna, så att tillgången till 

kulturens alla uttrycksformer och möjligheterna till eget skapande ökar. 

(Kulturrådet Skapande skola 2012) 

Satsningen har initierats av Kulturdepartementet och skolornas huvudmän söker bidrag för att 
kunna genomföra Skapande skola-arbeten ifrån Kulturrådet. Kriterier för ansökningarna är 
publicerade på deras hemsida. På hemsidan förtydligas att när de använder uttrycket kulturlivets 
parter avses professionella aktörer som bedriver kulturverksamhet inom alla konstnärliga 
genrer. Vidare står det att bidraget ska vara ett komplement till redan pågående verksamhet och 
att det inte får användas för att kompensera eventuella kommunala nedskärningar. 
Den norska motsvarigheten beskrivs som en nationell satsning på konst och kultur till alla 
elever: 

Elevene og skolene skal gjennom ordningen få mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og 

utvikle forståelse for profesjonell kunst- og kulturuttrykk av alle slag. Kulturtilbudene skal 

være av høy kvalitet og vise hele bredden av kulturuttrykk: 

(Norges Kulturdepartement, Den kulturelle skolesekken 2012) 

En skillnad mellan det norska och svenska projektet är att det i Norge är ett samarbetsprojekt 
mellan Kulturdepartementet och Kunnskapsdepartementet (som motsvarar det svenska 
utbildningsdepartementet) men i Sverige ett projekt som leds av Kulturdepartementet och 
administreras genom statens Kulturråd. I Norge riktar sig dessutom projektet till både 
grundskola och gymnasieskola, det vill säga barn och ungdomar mellan 6 år och 19 år. Projektet 
har funnits i Norge ända sedan 2001, medan i Sverige gäller Skapande skola enbart grundskolan 
och inte gymnasiets elever. I Sverige har projekt inom Skapande skola pågått sedan år 2008. I 
Sverige saknar vi 7 års erfarenhet i jämförelse med Norge, vilket ger Norge ett försprång men 
också en möjlighet för Sverige att se till hur Norge gått till väga. Nämnas bör att Sverige haft 
liknande projekt tidigare, men i storleksordning och omfattning är dessa två de största 
satsningarna någonsin på kultur i skolan i jämförelse med tidigare statliga initiativ.   

I både det norska och svenska projektet så beskrivs syftet vara att långsiktigt stärka samverkan 
mellan skola och det professionella kulturlivet. Ordet kvalitet förekommer liksom en önskan om 
ett brett utbud för eleverna. Men även de bästa intentioner kan ju råka ut för fallgropar och hur 
fungerar det med kompetenspositioneringar mellan konstnärer och estetiklärare? Mitt uppdrag 
2011 att skapa en kursplan för högskola för kompetens för konstnärer att verka i skolan (en 
utbildning med syfte att stärka konstnären att verka i sin profession i skolan), kom till efter att 
bildkonstnärer uppvaktat Konstkonsulenterna i Sverige för att de inte kunde verka i skolan som 
intentionerna beskrivits i Skapande skola projektet.  
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Stockholms stads strategiska plan för barn och 
ungdomskultur som exempel 
För att ge exempel ur styrdokument som beskriver statlig och kommunal verksamhet som ska 
främja mötet mellan professionella konstnärer och barn och unga skrivs stycken fram ur 
Kulturrådets konstkonsulentfunktion och Stockholms stads strategiska kulturplan. 
 
I kulturrådets beskrivning av vad en konstkonsulent gör framstår att ett av de viktigaste målen 
med en sådan funktion är att främja människors möjlighet att möta konst (ur det statliga 
styrdokumentet för regional konsulentverksamhet). Det var Statens kulturråd som gav medel till 
Stockholms kulturförvaltning för piloten för inrättande av konstkonsulent som ledde till projekt 
med gymnasieungdomar och konstnärer (se bilaga 1).  I Stockholms län bor en femtedel av 
Sveriges befolkning. Konsulenten arbetar för samverkan genom nätverksbyggande på området. 
Vidare står det att konsulenterna  
 

arbetar för att barn och ungdomar ska få möta det professionella konstlivet, såväl 

institutioner som fria utövare. …. 

Samt att 
Barn och ungdomar ska även få tillgång till den specifika kunskap som finns i konsten för att 

kunna utveckla sitt eget konstnärliga uttryck. 

(Kulturrådet Regionala konstkonsulenter 2011) 

 
Det står inte bör få tillgång det står alldeles klart uttryckt ska få tillgång till den specifika 
kunskap som finns i konsten. 
 
Stockholm stad har en strategisk plan för barn- och ungdomskultur som klubbades i 
kommunfullmäktige den 20 april 2009. Nedan följer citat som skulle kunna kopplas direkt till 
konstkonsulentfunktionen:  
 

Övergripande mål  

Alla barn och unga i Stockholm ska ha likvärdig tillgång till professionella kulturupplevelser 

och likvärdiga möjligheter till eget skapande.  

Kultur och estetik ska vara en integrerad del i lärandet  

Barn och unga i stadens förskolor och skolor ska få uppleva och skapa konst och kultur i 

möte med professionella kulturutövare som en integrerad och kontinuerlig del i vardagen. 

Kultur och estetik ingår i skolans kunskaps- och demokratiuppdrag…  

(Stockholm stad Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga - Strategisk plan för 

barn- och ungdomskultur i Stockholm 2009)  

 
Här skrivs tydligt fram att barn och unga ska få den specifika kunskap som finns i konsten och 
att det är skolans ansvar att genom sitt uppdrag att ta ansvar för att alla får likvärdig tillgång. 
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Här går att läsa in en likhet eller parallell med det svenska Skapande skola-projektet gällande 
organisationen.  Skapande skola är ett projekt som formulerats av kulturdepartementet och 
administreras av Kulturrådet men ska förverkligas av skolan. Ansvaret vilar på skolan, men 
diskursformationerna görs inom kulturens domäner.  Så övergripande mål och funktioner skrivs 
i de valda exemplen av aktörer som själva inte har uppdraget eller ansvaret att förverkliga dem.  
 

 
 

 
bild 2 

 
                                                                   bild 3 

 
bild 4 

 
Bild 2-3, Gymnasieelever på byggplatsen för Sven-Harrys museum den 22 sep 2010 
Bild 4, I bildsalen på St Eriks gymnasium tillverkar eleverna sina verk för Vasaparken 
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Om estetisk kunskap och 
estetiska lärprocesser 
 
Så vad är då estetisk kunskap? I grundskolans styrdokument står det om estetisk kunskap, att barn 
och ungdomar ska få uppleva olika uttryck för kunskaper och pröva och utveckla olika 
uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Vidare står att eleverna ska kunna använda 
kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska 
kunskapsområdena. Här är estetisk kunskap framskriven som ett av fem kunskapsområden 
(Skolverket Lgr 11). (min kursivering) 
 
 Med den framskrivna positionen som estetik nu har som kunskapsområde kan det vara relevant att söka 
sig på språkliga beskrivningar av vad det kan handla om. Jag börjar i begreppet kunskap för att under 
nästa rubrik röna i estetik som filosofi för att sist problematisera begreppet estetiska lärprocesser.  

Vad menas med estetisk kunskap? 
Den samtida kunskapsfilosofen Bernt Gustavsson benämner i sin studie av Aristoteles etik, den 
nichomakiska etiken, de tre begreppen techne, episteme och fronesis, som fält ur vilka kunskap 
kan diskuteras. Han hävdar att de här tre fälten inte består av strikta gränser, utan att de istället 
kan ses som utgångspunkter för att diskutera kunskap. Han beskriver samtidigt en stor 
otillfredställelse över att han inte omfattat den estetiska kunskapen som han menar skulle kunna 
ge stoff åt en egen och särskild bok (Gustavsson B. 2000:9). Förenklat beskriver han de tre 
fälten genom att techne står för praktisk-produktiv kunskap (kunskap i handling) som kunnande, 
episteme för teoretisk-vetetenskaplig (sann berättigad tro) som vetande och fronesis (praktisk 
klokhet eller politisk-etisk) som klokhet. (ff 2000:30-33). Aristoteles klassificerade 
verklighetens natur, vetandet, ontologin i fysik, biologi, logik, etik och estetik. (ff  2000:91). I 
strävan att ringa in vad just estetisk kunskap är så är vi nära de fält som Aristoteles benämner 
fronesis och techne, i hans indelningar av handlingar i två, en mot tillverkning och skapande 
Poiésis (närmare tehne) och en mot ett gott liv för mäniskan praxis (närmare fronesis) där själva 
syftet med handlingen är inbyggd (ff 2000: 32). Det ovanstående kan läsas parallellt med de 
kunskapsformer som i svensk skola beskrivs i de fyra f:en, fakta, färdighet, förmåga och 
förtrogenhet, men här anser jag att det saknas något, det som kan kallas fantasi eller 
föreställningsförmåga (kan också läsas som sinnlighet och inlevelse) som i så fall förslagsvis 
skulle kunna vara det femte f:et som kanske skulle duga som beskrivning av en estetisk 
kunskapsform. (mina kursiveringar) 
    

Estetik som filosofi 

Från den grekiska ordbetydelsen av estetik, sinnesupplevelser, blir estetik i Europa på 
1700-talet en egen filosofisk riktning.  Den danska filosofen Søren Kjørup (f 1943) skriver 
angående traditioner i humanioras vetenskapsteori att estetik är ett ord som används som 
konstord, vilket skapats av Baumgarten A G. år 1735 som beskrivande för när det 
konstnärliga både uppfattas som sinnligt och tankemässigt, när upplevelse och förståelse 
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går hand i hand, med tillägget att förstå mer till att se mer, höra mer och känna mer 
(Kjørup S. 2009:162). (mina kursiveringar) 

Baumgarten ser på det estetiska som ett begrepp för att beskriva det som inte självklart ryms i 
en intellektuell förklaring av världen, utan i en kroppslig och sensorisk sfär. Baumgarten har 
tillskrivits att vara den första att svara på den tidens behov att söka förklara konst som ett slags 
konstens filosofi möjligt att likna vid ett vetenskapligt system. Han ville inte att det enbart 
skulle innefatta konsten och vidgade därmed konstbegrepp till att istället beskrivas som estetik 
för att distingera intellektualitet gentemot sinnliga upplevelser, även om den distinktionen tonats 
ner så anses Baumgartens estetiska begrepp bana väg för den estetiska filosofin (Thorgersen K. 
2006:16). Samtidigt med Baumgarten levde upplysningsfilosofen Immanuel Kant (f 1724) som 
betonar den estetiska omdömeskraften som en allmän mänsklig humanitet och en förmåga 
nödvändig för socialt samspel. Kant hävdade att vår estetiska förmåga får oss att reflektera 
nedifrån och upp genom de två distinkta begreppen skönhet och sublimitet (sublimitet är enligt 
Kant en organiserande och mobiliserande kraft) som hjälper oss att begripa helheter och fatta 
beslut (Guillet de Monthoux P. 1996). Den samtida ekonomen, verksam i Sverige och 
Stockholms Universitet,  Guillet de Monthoux  går vidare i beskrivningen av vad det estetiska 
perspektivet innebär. Att förstå och ge mening till sammanhang genom våra handlingar 
utvecklar Monthoux vidare till att samtidskonstnärer använder en slags handlingens 
hermeneutik som ett nytt sätt att skapa kunskap vilket han stödjer på filosofen Gadamers 
 (f 1900) teorier. Ekonomen Guillet de Monthoux lägger tonvikt vid att Kant menade att estetik 
är något som behövs i omdömen, åsikter och för att kunna fatta beslut (Guillet de Monthoux P. 
2004, Gadamer H-G. 1997). Kants definition av den estetiska omdömeskraften blir 
problematisk när han först etablerar det estetiska som autonomt oberoende kunskap och etik, 
och sen pekar på att just den autonoma estetiken leder till en ny typ av erfarenhetens harmoni i 
förening med omvärlden. Den romantiska expansionen av begreppet estetik var knappast Kants 
intention (konstnären som det ensamma geniet), men vi kan i historisk belysning se att det blev 
resultatet av vad Kant menade med estetikens fält som en ny erfarenhet som övervinner 
splittringen mellan det kognitiva och etiska fältet. Den estetiska delen av Kants kritik är också 
den som utgör själva grunden för det moderna begreppet om den fria konsten (Wallenstein S-O. 
2003:10). 
 
Att ställa konst och estetik som autonomt vid sidan om vetenskap och etik är tilltalande 
eftersom det implikerar en egen högre status, men det känns viktigt att betona att både 
vetenskap och etik också tillämpas inom konst och estetik. Det ena motsätter inte det andra utan 
fungerar komplementärt, likasom att en teori förutsätter en praktik, rör estetik samtidigt alla de 
aristoteliska etiska fälten; episteme, techne och fronesis. Förenklat skulle man kunna säga att 
estetisk kunskap innehåller praktisk, teknisk och vetenskaplig klokhet. Till det föreslår jag 
också en koppling till det som bland andra utbildningskonsulten Ulla Wiklund föreslår som det 
femte f:et som står för fantasi och föreställningsförmåga. Koppling till sinnliga upplevelser 
kanske också behövs för att de så kallade f:en i de svenska läroplanerna ska kunna inringa också 
den estetiska kunskapen på ett begripligt sätt. 
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Vad menas med estetiska lärprocesser? 
I försök att ringa in hur estetisk kunskap beskrivs, så nämns den sedan 10 år i samtal om 
estetiska lärprocesser. När process nämns så syftar det tillbaka ända till den pragmatiska John 
Deweys (f 1859) strävan att utbildning handlar om socialisering in i en ny kultur  (Hartman S. 
Lundgren UP. Hartman RM. 1998:21-27).  Dewey problematiserar i sina skrifter återkommande 
om kunskap som produkt och process. Aktiviteten i förhållande till miljön hävdar han är en 
ständigt pågående process där mäniskan är i behov av reflekterat tänkande, han hävdar också att 
genom att tvivla och reflektera uppnås kunskap och genom den kunskapen makt över våra 
handlingar (Gustavsson B. 2000:144-145).    
  
I samtida forskning är (pedagogik)professor Lars Lindström tongivande på området. Han har 
forskat i produkt- och processvärdering i skapande verksamhet och han menar att användningen 
av begreppet estetisk kunskap kan spåras till Herbert Read och skriften Uppfostran genom 
konsten från 1956. Lindström inleder en belysande artikel i Handbok för Planering av 
kulturprojekt i skolan 2010, med att det råder oenighet i vad som avses med estetiska 
lärprocesser (Lindström L. 2010). Pedagogikforskaren Tomas Saar problematiserar redan innan 
dess det estetiska lärandet och beskriver det som något gott som står för en förnyad kunskapssyn 
(Saar T. 2005:14) och menar att vi behöver ställa oss frågan vad den kunskapssynen kan 
innebära.  
Lars Lindström bidrar till det Saar efterfrågar genom att konkretisera relationen mellan estetik 
och lärande genom förslaget på fyra lärandeformer (se figur 1). Lindström benämner dem som 
lärande om, i, med och genom estetik, som här skulle kunna vara i kulturprojekt i skolan som 
involverar konstnärer. Han gör skillnad i målen med lärandet om det är konvergent, det vill säga 
där målet med att användning av estetiska medel är givna (om och med) eller divergent om 
målen inte är givna på förhand (i och genom).  
 
Lindström förhåller sig i sin taxonomi om lärande om, i, med och genom till flera samtida 
forskare, han nämner först Lena Aulin Gråhamn som med stöd av professor Jan Thavenius och 
medieforskaren Magnus Person skrivit, Kultur och estetik i skolan 2003 och Skolan och den 
radikala estetiken 2004 vilka bidrar med en sociologisk begreppsram till den estetiska 
erfarenheten som de menar påverkas av den institutionella inramningen. De pekar på en modest 
estetik med blygsamma anspråk och en samtida, öppen, kritisk och ifrågasättande, som de 
benämner radikal estetik. Den förra befäster och illustrerar ett givet kunskapsstoff i skillnad till 
den senare som utmanar oss att se nya perspektiv. I Lindströms taxonomi förhåller han sig även 
till begreppen mediespecifika och medieneutrala som är begrepp inom diskursen estetisk 
didaktik som medierad handling, där forskarna Anders Marner och Hans Örtengren är 
tongivande. De menar att risken med implementeringen med kulturprojekt i skolan kan bli dålig 
för elever och lärare som inte är säkra i det förhanden givna mediet och därför inte kan gå in i en 
mediespecifik dialog. Marner och Örtengren hävdar att begreppet estetisk lärprocess, trots goda 
intentioner, riskerar att avprofessionalisera estetiska inslag i utbildningen. Lindström bemöter 
den riskbedömningen och menar att värdet av begreppets giltighet beror på dess möjlighet att 
kunna operationaliseras. Om man kan tillämpa begreppet på ett konkret sätt, kan det göra att 
gamla föreställningar ställs i ny dager. Görs inte det, menar han att risken finns att det inte leder 
till språkförnyelse utan istället språkförbistring (Lindström L. 2010).  
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Lindström sätter det mediespecifika förhållningssättet i sin taxonomi i formerna om och i och 
det medieneutrala förhållningssättet i med och genom. Se Lindströms tabell nedan. 
 
 
 
Figur 1 
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(Lindström L. 2010:34-36) 
 
I resultat- och diskussionsdelen kommer jag att förhålla mig till Lindströms taxonomi där jag 
problematiserar olika diskursiva positioneringar i beskrivning av vad som sker i samarbeten 
mellan konstnärer och skola.  
 
Utbildningskonsulten Ulla Wiklund hävdar i sin bok När kulturen knackar på skolans dörr att i 
estetiska lärprocesser kan eleverna använda alla sina språk. Hon beskriver estetiska lärprocesser 
som ett arbetssätt som gynnar kunskapsutveckling där alla språk används och som hon 
benämner; skriftspråk, talspråk och de estetiska språken, där till exempel bild, form och musik 
ingår. Hon betonar vikten av hur betydelsefullt det är att få utveckla kompetens i inom olika 
modaliteter, som hon menar är olika uttryckssätt, vilket görs genom att höra, göra, skriva, läsa, 
känna och forma. Vi lever i ett multimodalt samhälle där vi behöver alla våra språk för att skapa 
mening skriver hon. Även bilder är en slags text som vi kan läsa av. Vi söker skapa mening i 
olika mönster och tolka dessa. I den multimodala väven där vi kommunicerar för att söka 
mening kan det exempelvis handla om att se rörelser i bilder och att musik kan bli dans 
(Wiklund U. 2009:20-21,30-31). Förgrundsgestalter inom multimodala teorier är Kress och Van 
Leeuwen, teorierna går att koppla till semiotiken, studiet om tecken, i beskrivningen av att även 
bilder är text (Öhman-Gullberg L. 2008:35-38). Modalitet är ett begrepp som kan förklaras som 
uttryck och uttryckssätt, där kommunikation är ett nyckelbegrepp. Ett multimodalt klassrum är 
ett klassrum som tilltalar olika uttryckssätt och olika sätt att uppfatta och förnimma vilket kan 
vara att höra, en annan att vidröra ett objekt taktilt eller att göra efter en rörelse eller läsa en text. 
Modalitet skulle förenklat kunna beskrivaS som kommunikativa sätt att förmedla uttryck (min 
definition). Språket är en kommunikativ resurs. Uttrycket olika resurser att kommunicera på 
olika sätt får i den beskrivningen samma innebörd som att använda olika språkliga modaliteter, 
multimodalt. (min kursivering). 
 
Något som förenar kultursociologen Kirsten Drotner och Lisa Öhman, prefekt på 
Konstfack (doktor i bildpedagogik, tidigare efternamn Öhman-Gullberg), som båda 
studerar ungas filmskapande, är synen på att estetiska lärprocesser sker i en kommunikativ 
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praktik. (Drotner K. 1996:125, Öhman-Gullberg L. 2008:27,42). Drotner har fokus på att 
filmskapande är en utvecklingsuppgift – ett erbjudande om att gå ett steg längre – våga 
mer, och att som titeln till hennes bok säger – att skapa sig själv (Drotner K. 1996:163). 
Öhman utrycker detsamma när hon pekar på att filmarna skapar alternativa 
representationer – att de testar att vara andra (Öhman-Gullberg L. 2008:133, 143). 
Läsningen kan här vara att elever utmanas i att kommunicera genom att använda olika 
estetiska uttryckssätt. 

Öhman beskriver sin teori som en socialsemiotisk teori om multimodalitet. För semiotiken som 
är studiet av tecken och symboler är resursbegreppet centralt och multimodalitetsbegreppet kan 
då förklara hur dessa resurser samverkar (Öhman-Gullberg L. 2008:35-38).  

På ett seminarium som jag arrangerade på LAVA Kulturhuset i Stockholm, 6 okt 2010 ( se sid 
27 under rubrik Gymnasieungdomar i arbete med konstnärer) berättade pedagogen, författaren 
och konsthallschefen Åsa Mårtensson om sina erfarenheter av arbeta med samtidskonst med 
barn och unga. Hon menar att det värdefulla i mötet med samtidskonsten är att barnen och 
ungdomarna upplever utmaning i att det inte finns något rätt eller fel, eller bestämda koder. Och 
att utmaningen i mötet med samtidskonst ofta gör att de upptäcker sidor hos sig själva som de 
tidigare inte kände till, eller som inte värderas inom skolans ramar. 
 
Här följer ett exempel på hur ett projekt beskrivs som använder estetisk lärprocess som en 
central utgångspunkt. I det arbetet har elever, pedagoger och konstnärer samarbetat, det är ett 
avslutat projekt som hette Zon Moderna. Zon Moderna fanns på Moderna museet i Stockholm 
och drevs under sex år. 
 

Zon Moderna är ett konstpedagogiskt projekt som riktar sig till gymnasieungdomar. Till varje 

projekt har en etablerad konstnär bjudits in för att samarbeta med elever och en 

konstpedagog från Moderna Museet i en konstnärlig process: från idéstadium till slutlig 

presentation. Utgångspunkten för varje Zon Moderna-projekt är en aktuell utställning på 

Moderna Museet. 

(Malmquist K. 2006: baksidestext )  
 
 

Zon Moderna får stå som ett inspirerande och väldokumenterat exempel på hur ungdomar kan få 
estetisk kunskap ifrån arbete med konstnärer i och utanför skolan. Min erfarenhet av projektet 
begränsar sig till vårterminen 2008 där jag verkade som länk mellan en inbjuden konstnär, 
elevernas lärare och pedagogen på museet. 
 
I en sammanfattning om vad estetisk kunskap kan vara, kan sägas att: den estetiska kunskapen 
kan innehålla sinnlighet och vara kommunikativ, kommunikation sker i en social kontext och 
för att kunskap ska utvecklas krävs reflekterat tänkande. John Dewey beskrev kunskap 
återkommande som produkt och process. I konstnärliga processer kan estetisk kunskap hjälpa 
till att rubba våra föreställningar om omvärlden,  en social dimension i att kunna kommunicera 
en specifik föreställning eller uppfattning av världen. 
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”Det estetiska” i forskning och som hållpunkt 
Nedan framställs flera principiella utgångspunkter för att reflektera över hur konstnärer kan 
bidra i skolan. Här återges utsnitt av internationell forskning på området som rör kulturprojekt i 
skolan. Det som förenar forskningen är att det rör områden där aktörer från konstområdet blir en 
del av projekten inom skolan och att det sker inom ramen för den ordinarie undervisningen.  
 

Internationella utblickar kring kulturprojekt i skolan 

 
Eftersom det norska projektet Den kulturelle skolesekken har funnits längre än Skapande Skola 
har också en del kritiska forskningsrapporter skrivits. Kritik som förekommer är att projekten 
urvattnas på kvalitet så tillvida att det har främjat amatörkonstnärer att driva projekt i skolan och 
inte de professionella aktörer såsom riktlinjer och ambitioner skrivits fram i satsningarnas 
målbeskrivningar. Här väljer jag att nämna ett nyligen avslutat forskningsarbete från Bergens 
Högskola, av musikpedagogen Synnöve Kvile från år 2011 som kritiserar projektet för att inte 
ge tillräckligt med utrymme för reflektion av vad som sker i möten mellan kulturutövare och 
elever. Kvile ställer frågor kring hur målgruppen barn- och unga konstrueras och reproduceras 
och hur konsten  (i hennes forskning musik) instrumentalliseras i att reproducera en syn på 
målgruppen. Konsten blir som ett instrument för att upprätthålla förståelse av barn unga som 
publik (Kvile S. 2011:90). Redan 2006 gjordes en första utvärdering av projektet av norska 
NIFU, nordiskt forskningscentrum, av Jorum Spord Borgen som pekade på brist på 
”egenutvärdering” som jag översätter till reflektion, och på problem med projektets mål och 
syfte i betydelsen av att politikernas initiativ med projektet var välmenat, men att det saknades 
perspektiv och utrymme för att lyssna på skolorna om vad som går att göra. Det uttrycktes i 
rapporten som att det saknades samordning mellan intention och planering (Borgen JS. Brandt 
SS. 2006). 
 
Ett finskt projekt där konstnärer har arbetat långsiktigt i skolan är intressant att se på. Projektet 
beskrivs som ett konstprojekt med multiprofessionelll samverkan mellan konstnärer, lärare och 
administrativ personal. De pekar på att projektet varit lyckat just beroende på sin höga 
kvalitativa nivå både ur konstnärlig synvinkel och ifrån den praktiserande lärarens synvinkel 
gällande läromålen och menar att de nådde längre med projektet än vad de förväntat sig. De 
nämner flera framgångsfaktorer som samplanering, tid för utvärdering och reflektion liksom att 
de har kunna verka långsiktigt som under ett till två och ett halvt år:  
 

At its best this working method connected artistic work with the pedagogic knowledge and 

experience of the children's group work. The work required common planning, flexibility from 

the traditional methods and culture together with a long-lasting timeframe, (1-2.5 year per 

each of the sub projects), which made it possible to try to develop new methods. In setting 

the aims and evaluating the results, the artist's highlighted the artistic significance, while the  

teachers focused on the instrumental values of art. In the end, both teachers and artists were 

satisfied with the results. 

 (Nevanen S. Juvonen A. & Ruismäki H. 2012:abstract)  
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Någon som formulerat kvalitetskriterier för estetisk verksamhet i skolan är professor Anne 
Bamford från University of Arts i London.  Hon har sammanställt olika kriterier för i mätning 
av framgångsfaktorer. Att just hon har formulerat de kriterierna beror på att hon efter 
UNESCO:s världskonferens 2006 om Art Education – konst och kultur i utbildning och lärande, 
fick i uppdrag att analysera 170 länders  rapportering om hur Art Education har utvecklats  i 
Road Map for Arts Education. Framgångsfaktorerna enligt henne är:  
 

• Nära samarbete mellan skolan och utomstående konstnärer och institutioner.  
• Risktagande, att eleverna måste utmana sig själva. 
• Meningsfullhet för eleverna viktigare än innehållet. 
• Eleverna måste ges tillfälle att visa vad de gjort, som i en utställning, en föreläsning 

eller liknande.  
• Att arbetet bedöms. 
• Att det finns utrymme för reflektion.  
• Eleverna måste reflektera över vad de gjorde bra, mindre bra och vad de kan göra 

bättre.  
• Likvärdig utbildning; att alla måste ges tillgång till utbildningen. Även de som inte 

anser att de kan sjunga ska exempelvis ändå vara med i kören. 
 
I länder som värderar estetisk utbildning och kreativ undervisning lyckas eleverna bättre 
rapporterar Bamford. De estetiska ämnena i sig och att använda konst i andra ämnen ger en 
positiv effekt. En No-lärare kan vara en väldigt kreativ och konstnärlig lärare menar hon.  I 
Finland och Kanada har man insett det och där måste alla lärarstudenter läsa konst. Det är både 
att ta del av estetisk undervisning och att använda sig av konst i andra ämnen som gör verkan, 
hävdar hon I hennes rapport The Wow Factor framkommer dock att kvaliteten måste vara hög 
för att det ska ge ett gott resultat. Hon lyfter fram vilka faktorer som skapar kvalitet, se ovan. 
Som en av sju faktorer som skapar kvalitet skriver hon att det är just att eleverna måste ges 
tillfälle att visa upp vad de har gjort. De estetiska ämnena och en kreativ undervisning stärker 
elevernas kritiska tänkande och förbättrar språkinlärning, särskilt att skriva och att läsa. Även 
matematikämnets undervisning stärks vad gäller elevernas spatiala förmåga som används vid 
geometri och fraktaler enligt Bamfords rapport. ( Bamford. A i Höglund C-M. 2009:13-15) 
 
Under den träffande rubriken Konst för sin egen eller andra ämnen skull? bemöter Monica 
Lindgren i Pedagogiska magasinet att konsten inte behöver var utilitarisktisk, eller nyttig för 
andra ämnen i skolan utan att konstnärlig utveckling har ett egenvärde. I artikeln tar hon upp att 
ny forskning går emot att konst utvecklar förmågor för i andra ämnen i skolan, och pekar på att 
aktuell utvärdering ifrån Norge av Den kulturelle skolesekken visar att framgångsbeskrivningar 
hos eleverna består av uttryck som glädje och stärkt självkänsla. Hon beskriver hur estetik , 
konst och kultur ofta legitimeras av dess betydelse för andra ämnen eller som en anti-
intellektuell frizon i betydelsen den glädjande lustfyllda estetiken. Undersökning om 
konstarterna i skolan behöver belysas ur ett didaktiskt perspektiv menar hon och nämner här 
Elliot Eisners forskning på området i The Arts and Creations of Mind, och att valet av 
uttrycksform avgör vilken kunskap som kan skapas. Hon betonar att Eisner menar att 
”konstarterna bör ses som kommunikativa representationsformer i meningsskapande 
sammanhang”. Resonemanget mynnar ut i det viktiga i att eleverna har tillgång till 
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ämneskunniga lärare på området för att kunna utveckla och tillgodogöra sig det konstnärliga 
området. (Lindgren M. 2013) 
 
Emily Pringle, filosofie doktor vid The institute of Education i Storbritannien beskriver hur hela 
samhällets välbefinnande kan stärkas om vi tar del av och själva bidrar till att skapa kultur. Hon 
lyfter fram Community Arts-rörelsen från 60-talet och framhåller dess sätt att bemöta individen  
som en kreativ skapare av betydelse, snarare än en passiv mottagare. Jag vill speciellt belysa en 
av hennes noter i boken:  
 

Storbritanniens Labourregering meddelande nyligen att skolbarn ska erbjudas ”fem timmar 

konst och kultur i veckan, under och efter skoldagen”, eftersom regeringen anser att 

”deltagandet i kulturella aktiviteter kan ha stor betydelse för barns utveckling när det gäller 

att utveckla sina färdigheter och uppskattning och hjälpa dem med inlärningen”. (Joint 

Department of Culture, Media and Sport (DCMS and department of Children, School and 

Families (DCSF)pressmeddelande, 13 februari 2008.  

(Pringle E. 2008:26-27, Culture Government 2012) 

 
I de ovan nämnda internationella forskningsrapporterna framträder en stor medvetenhet om 
värdet av att förena konst både med undervisning och i samhällsbyggen. Nyttoaspekten råder 
olika meningar om i olika forskningsrapporter. För den här undersökningens frågeställningar är 
det relevant att peka på att eleven tränas i kritiskt tänkande men även att färdigheter i andra 
ämnen stimuleras. Hit hör också att hela samhällen kan stärkas om medborgare görs till 
medskapare i konst och kultur.  

 bild 5 

Gymnasieelever framför sitt verk Modell Stockholm, möter sin unga vernissage publik tillsammans med 
stödjande konstnär i Vasaparken framför byggplatsen till Sven-Harrys museum, Stockholm 8 dec 2010 
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Analytiskt perspektiv 

Nedan beskrivs de perspektiv som det insamlade textmaterialet analyserats med, det innebär att 
inga svar ges på några frågor, istället producera en ny textmassa. Genom försök att hålla mig till en 
diskursanalytisk grundordning söker jag genom nya läsningar av texten ge förslag på nya 
diskursordningar. 

Socialkonstruktionism och diskursanalytiskt 
perspektiv 
 
Vi skapar vår verklighet, vi konstruerar den, vi finns i förhållande till andra och vi förstår 
förhoppningsvis omvärlden bättre genom att vi studerar våra språkliga riktningar i olika 
diskurser. Med den teoretiska inställningen genomförs den här undersökningen. 
 

Socialkonstruktionism 

 
Att allt lärande är en aktiv process betonas starkt i de konstruktivistiska teorierna vilka fanns 
redan hos Sokrates, Platon och Aristoteles vilka alla nämner skapandet av kunskap.  
 

Inlärning, i ett konstruktivistiskt perspektiv, handlar inte om att samla kunskap på hög utan 

om att se samband och skapa länkar i ett vittförgrenat nätverk av begrepp och 

föreställningar, som tillsammans bildar individens konstruktion av verkligheten.  

(Lindström L. 2003:39)  

 
Konstruktivismen utgår ifrån att vi lär när vi reflekterar och då det görs så konstrueras 
förståelsen av världen. Socialkonstruktivismen betonar individen som samhällsvarelse, där 
språket och det sociala samspelet är av central betydelse (Ellmin R. Ellmin B. 2003:39,41). 

 

Till skillnad från kognitivismen  med förgrundsgestallter som Piaget, som ser text och talspråk 
som spegling av en yttre värld eller underliggande representation av densamma, så innebär en 
socialkonstrutionistisk ansats att se texter och talspråk som konstruktioner av världen mot 
sociala handlingar (Winther Jørgensen M. Phillips L. 2000:97). 

 

Som rubriken antyder så dominerar inte längre konstruktivismen som begrepp utan lika frekvent 
i samtida forskning används  konstruktionismen som innefattar en mer skeptisk relativism som 
ämnar understryka att en objektivt sann kunskap är självmotsägande. Kunskap kan inte vara en 
direkt perception av verkligheten utan i kultur och samhälle så skapar, konstruerar vi 
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verkligheten mellan oss. En företrädare för socialkonstruktionismen är den samtida engelska 
socialpsykologen Vivien Burr, i hennes välciterade introduktionsbok  An introduction to Social 
Constructionism från 1995. Burr menar att socialkonstruktionismen inte ser så mycket till 
strukturer vilket mer görs i konstruktivismens mer traditionellt sociologiska och psykologiska 
förklaringar (som Piaget)som exempelvis ser mer till ekonomiska strukturer eller modeller för 
minnen och liknande. I konstruktionismen ligger fokus mer på processer än på strukturer och 
målet för den sociala undersökningen bortser från frågor om människans eller samhällets natur 
utan ser mer till särskilda fenomen och hur kunskapsformer utvecklas av mäniskor i interaktion 
med varandra. Fokus ligger mer på själva dynamiken i den sociala interaktionen  (Burr V. 
2003:6-15). 

 

Burr har föregångare i Berger och Luckman och andra kunskapsociologer som Marx, Nietzsche, 
Sheler och Mannhem som ifrågasatte objektiv och sann kunskap som de istället menade 
uppkom genom andra mer eller mindre maktbetonade processer (Alvesson M. Sköldberg K. 
2008:83). Många historiska figurer som benämns  konstruktivistiska tänkare, söker förklaringar 
i underliggande strukturer som till exempel Marx som beskriver sociala fenomen genom 
underliggande ekonomiska strukturer. Burr skriver att 

”sanning” beror på speciella kulturella och historiska faktorer. Detta kallas för ”relativism” det 

existerar bara talrika versioner av händelser, och de måste alla, teoretiskt sett, tillerkännas 

samma status och värde. 

(Burr V. 2009:321 )  

 
Kopplat till historiskt sociologiska influenser har, trots skillnader i fokus och tid, herrarna Kant, 
Nietzsche och Marx en gemensam syn på att kunskap, åtminstone till en viss del är en produkt 
av den mänskliga tanken, och inte helt grundad i en omgivande verklighet kopplad till historien 
och de stora berättelserna eller att världen som människan ser den är ett resultat av gömda 
strukturer.  
 
Postmodernistiska tänkare går längre och understryker samexistensen av multipla varianter av 
situationsberoende sätt att leva, och med det många slags kunskaper, dessa många kunskaper 
kan vi gå ut och in i lite som det passar oss. Postmodernismen hävdar Burr, går emot att social 
skillnad handlar om att kunna upptäcka underligande strukturer, själva ordet upptäcka 
förutsätter en existerande verklighet, som vi kan avslöja genom observation och analys, vilket är 
idéer som är rakt motsatt ett socialkonstruktionistiskt synsätt (Burr V. 2003:10- 12). 
  

Diskursbegreppet   

 
Den socialkonstruktionistiska  ontologin, att verkligheter skapas i diskurs, går emot den 
fenomenologiska och den hermeneutisk tolkande ansatsen där det finns en verklighet som vi 
tolkar, vilket inte görs i postmodern diskursanalys. Det är en lockande förhållning till 
verkligheten, den att den inte finns utan att den skapas i och mellan olika diskurser. Det som 
diskursanalysen gör är att den lämnar utrymme och ansvar till var och en att utveckla, skapa och 
omskapa nya förståelser. Det här ger plats till nya beskrivningar och omskrivningar vilket gör 
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att min nyfikenhet och vilja till att söka förståelse tar makten över mig, den produktiva makten 
som Foucault visar på (se nedan) ger motiv att fortsätta undersöka.  
 
Med den skeptiska relativismen i åtanke och med socialkonstruktionistisk ansats, i den 
meningen att vi skapar vår verklighet i social interaktion i kommunikation med andra, leder till 
att det är språkbruket som kan studeras. I bruket av språket kan man skönja en ständigt 
föränderlig sanning som så att säga konstrueras i olika diskurser, olika språkliga riktningar, eller 
i olika diskursiva formationer. 
 
Foucault beskriver diskursiva formationer som en grupp utsagor som inte behöver vara 
påståenden utan kan lika gärna utgöras av stamträd, ekvationer och taxonomiska tabeller vilket 
egentligen utgör de former som en vetenskapsman använder när han vill bevisa sin tes i en 
naturvetenskapligt grundad teori. Foucault hävdar att de beskrivningssätten av en diskursiv 
praktik då kan utgöra ett regelsystem för utsagor som utmärker en epok, en epok som kan 
bestämmas av en given social, ekonomisk, geografisk eller språklig krets (Kjørup S. 2009:316). 
 
Vetandearkeologi, så kallade filosofen Michel Foucault sin i det närmaste idéhistoriska 
vetenskapsskrivelse där han avhandlar idéernas historia, dess uppkomst. I den uppkommer hans 
begrepp vetandets arkeologi. Hans arkeologiska ambition beskrev han som att han ville gräva 
under textens yta för att kunna frilägga och beskriva vilka idéer och samhällsströmningar som 
har format texten. När Foucault studerar just texter, så benämner han dem som monument, 
monument som uttrycker något annat än den direkta läsningen, han gräver bakom dem, just som 
en arkeolog. Han klassificerar sina fynd i olika lager som epoker, där det som utgör skillnader 
märker ut vad som enar och som därigenom utgör en epok. Genom det som förenar epoken 
leder därmed likaledes till att klargöra det som skiljer ut den i förhållande till andra epoker 
(Kjørup S. 2009:313-314). 
 
Foucaults diskursteori är en del av hans arkeologi, han gräver i reglerna för de utsagor som blir 
accepterade och meningsfulla i en specifik epok. I och med det så följer han den ovan beskrivna 
socialkonstruktionistiska överenskommelsen, att kunskap inte bara är en avspegling av 
verkligheten utan en diskursiv konstruktion. Det här innebär att olika kunskapsregimer anger 
vad som är sant och vad som är falskt. De historiska reglerna för diskursen sätter gränsen för 
vad som kan sägas (Winther Jørgensen M. Phillips L. 2000:19-20). 
 

Man kallar en mängd utsagor för [diskurs] i den mån de beror av samma diskursiva 

formation; den bildar inte en retorik eller formell enhet som kan upprepas i det oändliga…den 

består av ett begränsat antal utsagor för vilka man kan definierar en mängd av 

existensvillkor….brottstycken av historien, enhet och dikontinuitet inom själva historien, som 

ställer problemet om sina egna gränser,… 

(Foucault M. 1972:133) 

 

I sin genealogi avhandlar Foucault makt och kunskap, där han inte sätter agenter och strukturer i 
primär fokus så sätter han här makten i centrum. Makten som tillhör bestämda individer eller 
staten eller bestämda agenter. Makt ser han inte som att agenterna utövar den mot passiva 
subjekt utan som spridd utöver olika sociala praktiker. Makten ska inte ses som uteslutande och 
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förtryckande utan istället för produktiv menar Foucault. Makten skapar, konstituerar och 
producerar diskurser, subjekt, kropp. Makt blir i den betydelsen en positiv och social möjlighet. 
Det är i den makten som vår sociala omvärld, verklighet skapas. Makt och kunskap förutsätter 
varandra ur den synvinkeln. Makten är både produktiv och begränsande (Winther Jørgensen M. 
Phillips L. 2000:19-20).  
 
För att söka koppla ett foucaultianskt genealogiskt grepp om den här undersökningen så läggs 
olika monumentala dokument fram, i detta fall styrdokument i fråga om lärandemål eller 
projektbeskrivningar. I förhållande till dessa texter beskrivs sen den sociala praktik som söker 
förverkliga dem vilket återges i utsnitt ur intervjuer, enkäter och fokusgrupper. I urvalet av 
dessa utsnitt har jag som författare av den här undersökningen tagit makten över att visa bilder 
av en speciell epok och vilka diskurser som jag anser utgöra de mest relevanta att lägga fram 
och som i bästa fall ger er läsare ny kunskap, genom att se en ny vinkel, och se en ny riktning 
om någonting. 

Kort om Faircloughs diskursanalytiska modell 
 
I studier av olika diskursanalytisa angrepssätt som på olika sätt förhåller sig till Foucaults 
teorier och metoder, beskrivs här nedan en modell som lingvistprofessor Norman Fairclough 
skapat för att visa på diskurs som social praktik och riktning för att undersöka olika språkliga 
fenomen. Han använder diskursanalysen för att avläsa diskursiva processer i specifika texter. 
Han anser inte att textanalysen ensam är tillräcklig utan att också se till förbindelserna mellan 
texterna och de samhälleliga och kulturella processerna och strukturerna. Diskurs fungerar 
ideologiskt och står i ett dialektiskt förhållande till andra sociala relationer och har både 
diskursiva och ickediskursiva element hävdar han. Ett tydligt exempel på en icke-diskursiv 
praktik är den fysiska praktik som ingår vid byggnationer av broar eller hus. Faircloughs 
angreppssätt är en textorienterad diskursanalys som kopplar ihop social analys. Kritisk 
diskursanalys strävar efter att avslöja ojämlika maktförhållanden som en diskursiv praktik kan 
upprätthåla. Språkbruk analyseras i naturliga sociala sammanhang. Faircloughs kritiska 
diskursanalys är nära Foucaults förhållningssätt till makt i betydelsen att makten är produktiv. 
Fairclough går något längre i påståendet att maktförhållandet i diskursanalys är att operera mot 
mer kritisk språkmedvetenhet. Han menar med det att först med ett praktiserande av det 
medvetna språket så blir språkbruket ett maktredskap som kan användas till social förändring 
(Fairclough N. 2000: 70-72).  
 
Det är inte någon exakt användning av Faircloughs modell som kommer att användas i den här 
undersökningen, då skulle datainsamling och textanalys ha gått till på ett annat sätt, men i 
begreppen och förhållningen till analysen av materialet prövas hans tredimensionella modell.  
 
De nyckelbegrepp som Faircloughs bygger sin analysmodell av består uteslutande av 
lingvistiska element. Hans grundprincip är att diskurs bidrar till att konstruera sociala 
identiteter, sociala relationer och kunskaps- och betydelsesystem. Det innebär att diskurs har tre 
funktioner: Identitetsfunktion, relationell funktion och ideationell funktion.  
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Dimensionerna som fokus skall ligga på enligt Fairclough är den kommunikativa händelsen, 
”som hur språket används i ” fall av språkbruk”.  Diskursordningen, ”är summan av de 
diskurstyper som används inom en social institution eller social domän. Diskurstyper delas in i 
diskurser och genrer.  I den kommunikativa händelsen studeras genre som ett språkbruk, en 
genre konstitueras i en bestämd social praktik. För att ta exempel på diskursordning så kan man 
säga att en undersökning till exempel rör skolans diskursordning, i den diskursordningen kan 
finnas olika diskursiva praktiker som produceras och konsumeras. 
 
Till detta kommer i Faircloughs modell att varje fall av språkbruk har tre dimensioner: 1, den är 
text (tal, skrift, bild eller sammanblandat) 2,  den är en diskursiv praktik, som innebär 
produktion och konsumtion av texter 3, den är en social praktik. Nedan visar jag den modell 
som Fairclough föreslår som analytisk ram vid empirisk forskning om kommunikation och 
samhälle, där de tre delarna är representerade. 
 
Figur 2  SOCIAL PRAKTIK  
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Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalays  
(Fairclough N. i Winther Jørgensen M. Phillips L.2000: 74, figur 3.1) 
 
I en diskursanalytisk undersökning kan man använda modellen i båda riktningarna och börja 
beroende på vilken/vilka data som behandlas. Modellen är ett sätt att skriva fram vilka 
diskurstyper som genom diskurser och genrer bildar en diskursordning. 
 
 
1 – först se till textens egenskaper 
2-  sen till vilken diskursiv praktik den  produceras och konsumeras i 
3- och sen den bredare sociala praktik den är en del av 
 
eller omvänt 
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1- först till vilken bredare sociala praktik den är en del av 
2- sen till vilken diskursiv praktik som produceras och konsumeras 
3 – sist se till textens egenskaper 
 
 
I den här undersökningen kommer jag att använda modellen i båda riktningarna och börjar 
beroende på vilken data som behandlas. Jag undersöker på det sättet vilka diskurstyper som  
genom diskurser och genrer  bildar diskursordningen. 
 
I de fall då artikuleringar av olika diskurser inom och mellan olika diskursordningar sker, 
skapas vad som kallas interdiskursivitet när diskurser blandas på nya sätt i relation till varandra, 
det kan bli ett sätt att bryta den rådande diskursiva ordningen istället för att upprätthålla den.   
 
När interdiskursivitet sker är det ett resultat av intertextualitet, som kan vara en del av en 
intertextuell kedja där olika texter relaterar och utvecklas ur varandra. (Winther Jørgensen M. 
Phillips L. 2000: 72-80) Hela den här undersökningen som bygger på data ifrån annan 
undersökning, som bygger på tidigare forskning kan sägas utgöra en del av en intertextuell 
kedja. 
 
I Faircloughs modell utgör text och social praktik två olika dimensioner och relationen dem 
emellan utgör den diskursiva praktiken. Relationen medieras, med andra ord, relationen förstås 
(begrips) eller blir till genom den diskursiva praktiken. Här ska understrykas att det bara är i de 
kommunikationsprocesser där språk och text används som kan utgöra en diskursiv praktik, 
enligt Fairclough. I den här undersökningen prövas modellen på olika texter som producerats i 
två olika arbeten som har tillkommit med snarlika syften. Båda arbetena har gemensam 
utgångspunkt i att söka skapa goda förutsättningar för verksamma professionella konstnärer (i 
alla konstarter) att kunna verka tillsammans med barn och unga. Jag har varit involverad i olika 
grad i båda dessa arbeten och har parallellt med arbetet som projektledare i båda sammanhangen 
haft mina forskarglasögon på mig och har kunnat insamla dataunderlaget till den här 
undersökningen.  
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Dataunderlag 

Här framställs två arbeten som utgör det empiriska underlaget till den här undersökningen. Det är 
båda två exempel på avslutade arbeten där barn och ungdomar har arbetat med professionella 
konstnärer inom skolans ram. Jag har studerat olika aktörers beskrivningar. Erfarenhetsunderlag 
av den sociala praktiken finns ifrån olika positioner som lärare, pedagog, elev och konstnär. 
 

Gymnasieungdomar i arbete med konstnärer 
Ett arbete med gymnasieungdomar och konstnärer pågick under hösten 2010 och vintern 2011. 
 
En grupp elever ifrån Naturvetenskapligt program på St Eriks gymnasium i Stockholm arbetade 
med två konstnärer i en bild- och formkurs från juni 2010 fram till i januari 2011. Ungdomarnas 
arbete skedde inom schemalagd tid, de ställde ut resultat av sina gestaltningar i Vasaparken i 
Stockholm utanför Sven Harrys konsthall och på LAVA kulturhuset, Sergels torg Stockholm. 
 
Arbetet var ett pilotprojekt som modell för hur en hypotetisk konstkonsulentfunktion i 
Stockholms län skulle kunna koppla ihop kommunala, regionala, privata aktörer i konstprojekt 
för barn och unga. I egenskap av projektledare provade jag rollen som konstkonsulent. Syftet 
var att undersöka en modell för samverkan så att barn- och ungdomar kan arbeta med konstnärer 
inom skolans ram, i projekt med hög kvalitet.  
 
Gymnasiekursen i bild och form hölls på ett Naturvetenskapligt gymnasieprogram i kommunal 
skola (S:t Eriks gymnasium), elevernas arbeten visades utomhus i en stadspark framför ett 
privat konstmuseum som då höll på att byggas (Sven Harrys) i Vasaparken i Stockholm, 
konstmuseet bidrog med material till eleverna och ordnade visningar av byggarbetsplatsen. Till 
det anställdes två konstnärer. En av konstnärerna hade vid tillfället en utställning på Haninge 
Konsthall. Konstnären som ställde ut i Haninge konsthall arbetade med eleverna i en månad 
med olika workshops både på konsthallen och i skolan. En annan konstnär med lång erfarenhet 
av offentliga utomhusarbeten följde eleverna i ytterligare en månad och stöttade dem fram till 
deras vernissage i parken utanför museet.  
 
Eleverna arbetade både i skolan, utomhus och på LAVA , Kulturhuset Sergels torg som är en 
(kommunalt driven)skapande verkstad för ungdomar i kulturhuset vid Sergels torg i Stockholm. 
Elevernas dokumentation och arbeten visades i januari 2011 inne på LAVA och i ett bildspel 
som visades ut mot Sergels torg i Stockholm. 
 
Det här arbetet involverade en lärare, en skolklass, två kommunala konsthallar 1, Haninge 
konsthall och 2, Kulturhuset LAVA vid Sergels torg i Stockholm och en ställföreträdande 
hypotetisk konstkonsulent (se bilaga 1 och bilaga 2). 
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En förstudie för nationell kompetens för 
konstnärer i skolan 
Under 2011 arbetade jag med en förstudie gällande innehåll till en nationell högskoleutbildning 
för kompetens åt konstnärer för att kunna arbeta inom skolans ram. En del av mitt arbete bestod 
i att följa ett så kallat ”Case”, ett arbete som pågick där två konstnärer och en konstpedagog 
arbetade i en grundskola i ett Skapande skola-uppdrag. Konstnärerna, konstpedagogen och de 
involverade lärarna samlades i fokusgrupper där Västmanlands läns konstkonsulent var 
sammankallande. 
 
Det som bidragit med substans till dataunderlaget är konstnärernas, pedagogernas och lärarnas 
resonemang kring sina erfarenheter av upplägget för konstnärernas arbete med barnen i skolan. 
 
Med deras erfarenheter som exempel och en enkät bland landets bild- och formkonstnärer, 
bestod mitt uppdrag i att ge förslag på ett innehåll och kursplan på en högskoleutbildning för 
konstnärer i samarbete med BI, institutionen för bildpedagogik på Konstfack, Stockholm.  
För att tillföra större bredd på innehållet utformade jag en enkät för konstnärer, anordnade 
seminarium med utbildningsanordnare, konstnärer och konstkonsulenter och utformade en 
slutrapport över arbetet där den färdiga kursplanen ingick som en del. Rubriken på kursplanen  
är Pedagogik och ämnesdidaktik för konstnärer. Den första kursomgången kunde starta på 
Konstfack i september 2012 och kunde avslutas i maj 2013. En andra kurs startade i september 
2013 och avslutas i januari 2014. 
 
I rapporten över förstudien beskrivs hur konstnärer uppvaktat Konstkonsulenterna i Sverige med 
önskemål om kompetenshöjande insatser för att kunna verka i skolan, i projekt som Skapande 
skola. Där återges sammanställningen av enkätsvaren bland bild- och formkonstnärer i Sverige, 
den färdiga kursplanen och fältrapport från det som kallas NUVA-Case; med material från 
konstnärer, konstpedagog i samtal med lärare om erfarenheterna i deras arbete i grundskolan 
mellan konstnärer och barn. 
 
För att få in utbildningsanordnarnas och konstpedagogisk kompetens för konstnärer som vill 
arbeta i skolan, intervjudades konstpedagog Inger Höjer Aspemyr, pedagog på Statens konstråd 
och Lisa Öhman, prefekt på BI, institutionen för bildpedagogik på Konstfack ( Falk I. 2011). 
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Datainsamling 
 
I arbetet med gymnasieungdomar i arbete med konstnärer som genomfördes hösten och vintern 
2010-2011 i Stockholms län har textdata insamlats dels genom enkät till gymnasieungdomarna, 
kursansvarig lärare och två av konstnärerna och dels genom kompletterande intervjuer. Enkäten 
gavs till ungdomarna och till läraren på ett A4 som insamlades direkt vid sista lektionstillfället i 
kursen. Till konstnärerna ställdes frågorna och svar inkom via email. Även till konstnärerna 
ställdes frågorna direkt efter avslutat arbete. Svarsfrekvensen blev på detta sätt högsta möjlig, 
enbart en elev som inte deltagit aktivt i arbetet besvarade inte heller enkäten. En uppföljning i 
intervjuform gjordes ett år efter avslutat arbete med läraren och med två av eleverna. Det 
gjordes för att se om svaren skulle vara annorlunda efter att tid förflutit och efter att det funnits 
tid för reflektion. Enkät är en vanlig utvärderingsform i gymnasieskolan och därför valde jag 
den metoden i kombination med både inspelade och antecknade intervjuer. Enkäten gav mig 
mer spontana svar och intervjuerna gav mig mer eftertänksamma svar. 
 
Frågorna i enkäten löd 
Vad har varit bäst med arbetet? 
Vad hade kunnat göras annorlunda/bättre? 
Vilka utmaningar var har varit  mest intressanta och oväntade för dig? 
Något att tänka på nästa gång? För dig? För läraren? För konstnären? 
 
(Frågor och svar finns återgivna i bilaga 2) 
 
I arbetet med förstudien för en nationell kompetens för konstnärer att arbeta i skolan har 
insamlingen skett genom en enkät till landets bild- och formkonstnärer för att undersöka 
behovet av ett innehåll i en kursplan för högskola, dels genom fokussamtal mellan konstnärer, 
lärare och pedagoger och dels genom intervjuer.  Enkäten gav kvantitativa svar och texten ifrån 
fokussamtalen mer kvalitativa svar. De två intervjuerna är gjorda aktörer i egenskap av sina 
ämbeten med maktpositioner;  prefekt Lisa Öhman på högskolan Konstfack och pedagog Inger 
Höjer Aspemyr på statens Konstråd (Falk I. 2011). 
 
Båda arbetena som bildar dataunderlag har skett under uppdrag som jag har rapporterat till 
uppdragsgivarna vilket förklarar varför de är rubricerade som rapporter, här kan de ses som 
förstudier eller som en text ur vilken litteratur som helst. 
 
En stor del av undersökningens data består av texter ur styrdokument som går att koppla till 
båda arbetena. 

Databearbetning 

 
Den empiri som jag har valt att lägga fram i undersökningen är ur ett omfattande textuellt 
underlag, där den största delen är ur olika styrdokument kopplade till de båda 
förundersökningarna och citat ur texter ur intervjuer, fokusgrupper och enkäter som gjorts i 
närbesläktade undersökningar. 
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Jag har ställt frågor till textmaterialet och grupperat olika citat i diskurstyper och 
diskursordningar. En metodfråga som jag använt vid genomförande av olika samtal och 
intervjuer har varit – vad anser du att en konstnär gör som inte en lärare kan göra?  Den frågan 
var den första jag ställde inom undersökningen, det är en fråga som jag ställer mig själv och till 
empirin genomgående. En annan metodfråga har varit vad som legitimerar kulturprojekt i 
skolan som involverar konstnärer? 
 
Det datamaterial som sedan återges undersökningen är det material som jag efter flera 
genomläsningar anser korrespondera på ett eller flera sätt till mina metodfrågor. Frågorna har 
jag dels kunnat ställa i intervjuer, men också till de andra insamlade texterna eller monumenten 
som Foucault benämner dem. I sammanhang som i samtal, fokusgrupper och intervjuer har jag 
mest sökt lyssna på respondenternas egna berättelser om sina erfarenheter av skolprojekt med 
konstnärer eller dylikt. 
 
Hanteringen av mina insamlade data har gjorts med ansats där jag i möjligaste mån sökt läsa 
materialet som ren text sprunget ur både social och diskursiv praktik. Materialet har 
systematiskt fått ligga orört viss tid för att på så sätt söka läsa det med nya ögon när det plockats 
fram igen. I läsning av texterna har jag funnit olika diskursiva förhållningssätt som jag inte hade 
någon klar uppfattning om ifrån början när jag startade undersökningen. Jag har sökt förhålla 
mig både självkritisk och allmänt kritisk till materialet och i möjligaste mån låtit det tala till 
mig. De diskurstyper som jag anser har framträtt har jag sedan grupperat och de har vuxit till att 
bli mina fyra förslag på diskurser, eller diskurspositioneringar som jag väljer att kalla dem. 
 
Jag försöker förklara mina resonemang i analyser och diskussioner när jag skriver fram 
dataunderlaget. Det empiriska materialet redovisas i citatform. Genom citat ur intervjuerna ges 
möjlighet till intersubjektiv förståelse och läsarens egen analys. 
 
Jag har försökt att återge språkbruket i de kontexter där de utvecklats.  När elever har varit 
respondenter så har jag återgivit frågorna för att de ska kunna förstås i det sociala 
sammanhanget så att kontexten kan vara tydlig för läsaren. Likaså har jag återgivit kontexten 
när svaret har givits i en intervju eller när olika resonemang har förekommit i fokusgrupper. Det 
har gjorts i en ambition där monumenten, språket, texten har hanterats som en dynamisk form 
av en social praktik som är kopplat till de erfarenheter som respondenterna har. Med andra (mer 
komplicerade) ord så läses texterna som konstituerande genom social, diskursiv aktivitet. 
(Winther Jørgensen M. Phillips L. 2000:97) 

Val av respondenter 

 
De flesta av respondenterna är valda utifrån att de varit aktörer i skolprojekt som involverat 
konstnärer.  De är relevanta för undersökningen för att de har erfarenhet och kunskap av dessa 
arbeten.  Andra respondenter i undersökningen. som har kommit till tals i fokusgrupper och 
intervjuer, har ansetts relevanta beroende på deras kunskap om utbildningssystemet eller 
konstfältet. Genom insyn som beror på deras maktpositioner där, kan de bidra till vidgad 
förståelse om fälten. 
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Trovärdighet 

 
Min datainsamling består dels av genomförd utvärderingsenkät, dels intervjuer, fokusgrupper 
och anteckningar ur samtal med olika aktörer. Kompletterande data i undersökningen är studiet 
av styrdokument och samtida forskning. 
 
Vad gäller trovärdigheten av inblandade aktörer och min egen kompetens att välja ut det 
material som är relevant, kan sägas att jag har förförståelse av konstfältet genom min praktik 
som konstnär och utbildningsfältet genom min praktik som yrkeslärare.   
 
För att förstå i vilken kontext undersökningen genomförs redogör jag alla styrdokument för de 
olika arbeten som den undersökningen berör och utgör också en slags kartläggning och 
avgränsning.  
 
Respondenterna är valda utifrån att de är aktörer i projekten som utgör underlag till 
undersökningen. Jag kan ha ansett de vara relevanta för undersökningen för att de har erfarenhet 
och kunskap av arbeten i om med eller genom skolprojekt som involverat konstnärer. De som 
har kommit till tals i fokusgrupper och intervjuer är för att de har haft påverkan i de två arbeten 
som bildar underlag till undersökningen. De intervjuade har kunskap om utbildningssystemet 
och konstfältet och här bidrar de med sina erfarenhetsbaserade åsikter utifrån sina 
maktpositioner. 
 
Pålitligheten i materialet får anses utgöra av att flera av respondenterna talat utifrån sina 
positioner inom skolvärlden och konstvärlden och hela intervjumaterialet är verifierbart. 
Intervjuerna har samvetsgrant återgivits i de delar som jag ansett relevanta för undersökningen. 
Alla intervjuer är inspelade och noggrant transkriberade. Intervjumaterialet i dess fullständiga 
utformning finns tillgängligt. I undersökningen återges de i utdrag av citat som är öppna för 
läsarens egen förståelse. (Kvale S. 1997, Åsberg R. 2001) 
 

Enligt riktlinjer för forskningsetiska principer har alla respondenter, fokusgruppsdeltagare och 
intervjuade haft god kännedom om orsak och sammanhang. Ingenting har använts eller 
publicerats som inte har godkänts av respondenterna.  I intervjuer har frågeställningarna varit 
kända för den intervjuade inför intervjutillfället. Eleverna är inte namngivna och inte andra 
heller eftersom de inte är respondenter i egenskap av enskilda individer utan som aktörer i ett 
socialt och samhälleligt sammanhang som de här representerar. Samtliga elever i den skolklass 
som undersökningen har gjorts i är myndiga och har själva gett sitt samtycke. I de fall de 
intervjuade i egenskap av urskiljbara myndighetspersoner har velat läsa det skrivna innan 
publikation har de fått göra så, inget har då publicerats utan deras godkännande. 
(Vetenskapsrådet 2013) 
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Diskursiva förståelser 

I dekonstruktionen och analysen av min textmassa så har jag funnit vad jag anser vara fyra 
diskursiva positioneringar i texter där deltagare i projekt har beskrivit sina erfarenheter av 
projekt där konstnärer har arbetat med elever i skolan.  De kan ses som fyra diskurstyper där 
konstnärers arbete i skolan beskrivs.  Jag kallar dem hädanefter positioneringar för att underlätta 
läsningen. Under rubriker med de fyra positioneringarna har jag samlat olika svar och resonemang 
som jag anser stödja dem. Jag inleder med att beskriva hur analysen har gått till. 

Analytiskt tillvägagångssätt 
 
I materialet har jag studerat olika beskrivningar av hur konstnärer kan vara ett komplement i 
estetiskt lärande. Då jag nu utgår ifrån Faircloughs modell så har jag först sett till den diskursiva 
och sociala praktiken och efter det så resonerar jag kring förslag på fyra diskursiva 
positioneringar. De kan ses som försök till legitimerande beskrivningar med syfte att skapa 
bättre förståelse för konstnärens verksamhet i skolan.  
 
Datamaterialet har analyserats genom tre nivåer ; 
 

• Den diskursiva praktikens nivå (diskursen, hur texten produceras och konsumeras i 
frågor som kan vara hur den förhåller sig i en intertextuell kedja ), här utgörs den sist i 
kedjan av text ifrån samtal, enkät eller intervjusvar  om erfarenheter av konstnär i skola-
verksamhet. Dessa texter förbigås av olika styrdokument (monument) , som föranlett 
arbetena, som beskrivning av Skapande skola och olika kursplaner för skola eller 
kulturliv. 

 
• Textens nivå (textens egenskaper, hur diskursen skrivs textuellt hur den kan tolkas och 

vad fastställer ordningen i ett samtal och hur processer förbinds, eller inte, med subjekt 
och objekt. vilka sätt/modaliteter som konstruerar kunskaps- och betydelsesystem. Här 
är det den transkriberade texten av intervjuer eller direkta svar i enkäter eller det som 
ansetts vara substantiellt i intervjusvar och i samtal. I denna nivå har innehållet tolkats 
och här har mönster kunnat skönjas. Dessa mönster har jag rubriksatt och prövat innan 
de olika positionerna har formulerats utifrån tolkningsprocessen. 
 

• Den sociala praktikens nivå (här övervägs om diskursen reproducerar/befäster eller 
omstrukturerar ordningen genom att exempelvis se till graden av interdiskursivitet). Här 
kan praktiken sägas utgöras av de som medverkat i arbetena och talar ur egen 
erfarenhet. Graden av interdiskursivitet hänger här ihop med om textproduktionen har 
lett till en ny typ av erfarenhet eller textförståelse när de olika diskursiva positionerna 
artikulerats. 
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Positionerna som jag kommer att resonera kring  är 1) Konstnären som pausfågel (gör så att 
lärare och elever i skolan får ett avbrott, en paus i den vardagliga undervisningen). Här kan vi 
som exempel ta ett inspel på roliga timmen. 2) Konstnären som specialist (gör så att eleverna får 
tillgång till konstens material och kännedom om ett yrkesområde) Enkelt beskrivet kan det ha 
att göra med teknisk skicklighet i ett hantverk.  3) Konstnären som samhällsguide (gör så att 
eleverna orienterar sig ut mot samhället) här kan konstnären ibland betraktas som draghjälp åt 
andra skolämnen vilket kan förekomma i de ämnesintegrerade skolprojekten. 4) Konstnären 
som ögonöppnare (gör att andra elever och andra saker, än vanligtvis blir synliga, nya tankar får 
form). Det kan yttra sig i uttalanden som ”det har jag aldrig sett förut”! Positionerna är tänkta att 
läsas som komplementära, då den ena positioneringen inte utesluter de andra, utan kan 
förekomma i ett och samma skolprojekt som en följd efter varandra. 
 
Jag börjar här med ett exempel ur en intervju som jag anser belyser väl det komplexa i 
resonemanget kring vad konstnärer i sin praktik kan bidra med i skolan. Här understryks också 
att det kan vara viktigt att skapa tydlighet både för skolan och för konstnären. Man skulle kunna 
säga att beskrivningen av positioneringarna är ett försök till att svara på varför konstnären är 
viktig i skolan, fastän det (i bästa fall) finns lärare i konstnärliga, så kallade estetiska ämnen. I 
texten nedan läggs tonvikt vid vilken roll man har i skolan. Citatet är ur en dialog med 
Konstrådets pedagog Inger Höjer Aspemyr om hur kunskapande mellan elever och konstnärer 
kan beskrivas: 
Min fråga: 

… Hur kan skolan värna om det värdefulla i mötet med konstnären. Vad anser du är viktigt? 

Svar: 

Att barn och ungdomar får ett kvalitativt möte med konstnären. Det är därför det är viktigt 

att man inte blandar ihop rollerna i den här situationen, då menar jag mellan konstnär och 

pedagog. Det som har betytt väldigt mycket för eleverna och för skolorna är mötet med en 

profession, som så tydligt kan påverka den enskilde eleven och gruppen. För att förstå att 

det är värdefullt, måste man förstå hur skolan fungerar. Det finns inte någon schablon på hur 

skolan fungerar men den är ändå uppbyggd så att läraren ger uppgifter till eleverna. Läraren 

ger eleverna uppgifter och sätter deras betyg. Det är ett förhållningssätt och en 

kunskapstradition. 

(Höjer Aspemyr I. i Falk I. 2011:30-34) 

 
Något som är lika viktigt som läsningen av positioneringarna som följer i nästa kapitel är det 
som i citatet ovan beskrivs som ”roller” som lika gärna kan beskrivas som yrkesidentitet.  
Sett till den sociala praktikens nivå så är konstnären inne i skolans institutionella domän i sin 
yrkesidentitet och möter en annan yrkesidentitet som är lärarens. Det är i komplexiteten i det 
mötet som lett mig fram till att undersöka den diskurskiva praktikens nivå, vilka diskurser som 
befästs och vilka som konstrueras? I den här undersökningen läggs all fokus på konstnärens 
position. det innebär att lärarens yrkesidentitet inte problematiseras i den här undersökningen, 
men kunde vara intressant att ta med i en annan mer fördjupande studie. 
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Konstnären som pausfågel 
 
Så vad menas då med positioneringen ”pausfågel”? Det kan låta som att det inte har lika stort 
värde som de andra förslagen på positioner men jag menar att den snarare är en 
grundförutsättning för de andra tre. Grundidén till metaforen är att det är ett avbrott i den 
normala vardagen, något som då blir icke-norm, något som bryter, något som gör ett avbrott.  
Det är inte ett värderande utan för att något ska kunna vara icke-norm krävs en norm, och här 
kan konstnären göra en skillnad genom att representera en icke-norm i skolan. 
 
Citat som klarast belyser vad som menas med ”pausfågel” är en elevs svar på en utvärderings 
fråga. Frågan som ställdes var vad som varit bäst med att få arbeta med konstnärer under en tid; 

 

Gymnasieelev: Att man fått göra något annorlunda. 

(Bilaga 2: 6) 

Och det som konstnären som utvärderar samma arbete säger: 
 
Konstnär: Som konstnär kan man i ett sånt här sammanhang inte helt och hållet gå in i varje 

elev och deras personliga kreativa utveckling, såsom en lärare kanske kan göra 

över en längre tid (ett år?). Däremot kan man kanske bidra med punktmässig 

injektion av någon oväntat och kanske utmanande. 

(Bilaga 2:9) 

 
 
Paus är ju ett tidsbegrepp och tid är något som ständigt problematiseras. Här följer några citat ur 
Gymnasieungdomar i arbete med konstnärer om vad gymnasieelever skriver i utvärderingen av 
arbetet med konstnärerna om vad som skulle kunna göras bättre och vad man kan ta lärdom av i 
framtida arbeten relaterat till tid. 

 

Gymnasieelev Bättre anpassning till lektionstid och ett större fokus på brainstorming och 

planering.. 

Gymnasieelev Att allt (!) tar längre tid än man tror. 

Gymnasieelev Att projektet var alldeles för stort för antalet skoltimmar… 

Gymnasieelev  Nästa gång skulle jag nog använda mer av tiden till att planera och jobba med 

arbetet 

(Bilaga 2: 6-9) 

 
De två konstnärerna som gymnasieeleverna arbetat med, höll inledningsvis bildpresentationer 
av sina verk i en slags i syfte att ge eleverna gemensamma referensramar och för att de skulle få 
idéer och uppslag till egna verk längre fram i projektet, det tjänade också ett syfte att lära känna 
varandra till namn och sammanhang. Det kan liknas vid ett slags faktakunskap som för det här 
projektet var grundläggande för att kunna gå vidare men också för att lära känna olika material 
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de skulle kunna använda. För att det ska kännas meningsfullt för eleven så är det viktigt att veta 
med vem arbetet kommer att ske, det  kan sägas vara förutsättningen för medierat lärande. För 
att koppla till Lindströms taxonomi kan sägas att formen här är konvergent, i betydelsen att 
målet och syftet är bestämt. Det hamnar inom det mediespecifika lärandet eftersom dessa korta 
pauspresentationer kan handla just om att presentera ett material. Det kan syfta till att vara ett 
avbrott och en inledning på ett arbete som kommer att ske över längre tid. 
 
Metaforen pausfågel, kan också leda tankar till ett gökur, där göken sticker ut huvudet och säger 
ko ko, när klockan slår en timme. I skolundervisning kan det röra sig om något som kallas 
”roliga timmen” då kanske en konstnär kan komma vid ett enstaka tillfälle och visa upp sig 
genom sin konst, en författare kan läsa ett stycke ur sin bok, en bildkonstnär kan berätta om sina 
verk. Men göken i naturen kan också ses som tecken på en ny årstid. 
 
Ur de forskningsexemplen som jag nämnt där jag problematiserar vad kvalitet i estetiska 
lärprocesser handlar om så är det en som jag särskilt vill lyfta fram som nämner tid, det är den 
finska undersökningen av  Nevanen S. Juvonen A. & Ruismäki H. 2012 . De nämner flera 
framgångsfaktorer som samplanering, tid för utvärdering och reflektion liksom att de har kunna 
verka långsiktigt som under ett till två och ett halvt år. 
 
Andra exempel som belyser tidsaspekten är ur Förstudien för nationell kompetens för 
konstnärer i skolan, där lärare, pedagoger, konstkonsulent och konstnärer diskuterar. 
 
Fokusgrupp Bristen på tid för samverkan fördes fram som ett problem från alla parter som var 

involverade i projektet. Konstnärerna skulle vilja vara på plats i skolan under 

längre tid. De underströk också att processen måste få ta tid så att eleverna får 

möjlighet att utan press vistas i en process. Tid var också vad lärare angav som en 

första förutsättning för att kunna utveckla ett samarbete med konstnärer.  

(Konstkonsulentverksamheteten vid Västmanlands läns museum 2011: 23-25) 

 
Sett till textens nivå, så har jag sökt tolka, eller läsa mellan raderna av vad som sägs i olika 
texter, i intervjusvar eller i svar i utvärderingsenkäten. Det mesta av materialet är baserat på svar 
där jag har ställt frågorna. Informanterna varit helt klara över att frågorna ställts i 
forskningssyfte och de har svarat väldigt rakt och kortfattat. 
 
Sett till den sociala praktiken så tolkar jag det som att de punktvisa och underförstått i tid korta 
situationerna när en konstnär besöker skolan och avbryter ordinarie undervisning, så befäster 
och reproducerar det en rådande diskursordning om att estetisk kunskap är viktig. Avbrotten 
med främmande estetiska inslag i undervisningen genom besök av professionella konstnärer, 
befäster den ordning som finns i de styrande dokumenten. Så man kan säga att graden av 
interdiskursivitet är låg men att avbrottet med konstnären i skolan kan ge kännedom 
(faktakunskap) om att det finns andra alternativa kunskapsområden än de som vanligtvis erbjuds 
i skolan. 
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Konstnären som specialist 
 
Dataunderlaget som fått mig att benämna diskurspositioneringen till ” konstnären som 
specialist” har främst baserats på gymnasieelevernas svar (bilaga 2). En skillnad som framgår är 
att de har fått experimentera och ”åka runt”, sett till tidsfaktorn, så har de fått arbeta över längre 
tid än i de fall där tonvikten ligger är närmare positioneringen ”pausfågel”.  
 
För att beskriva den diskursiva praktikens nivå motiveras beskrivningen ”specialist” av att 
konstnären besökare i skolan i betydelsen av att vara expert på sitt område, till skillnad från 
läraren som i bästa fall har faktakunskap och även kan instruera om den faktakunskapen  innan 
konstnären kommer. Det kan räcka med att läraren har informerat om det yrkesområde 
konstnären representerar, som till exempel vad grafik är. Läraren kan ge exempel på olika 
grafiska tekniker innan konstnären kommer och visar hur just hon eller han specifikt arbetar 
med grafik.  Här verkar konstnärer i en diskursiv praktik som syftar till att eleverna fördjupat 
kunskap om något som är tydligt avgränsat och bestämt, men obestämt i vad det ska använda 
till. Det kan förutom vara en speciell teknik eller ett hantverk också vara ett yrkesområde eller 
metod som eleverna erbjuds fördjupat förståelse för.  
 
Nedan har jag tagit exempel ur där elever och konstnärer svarat där positionen specialist är 
relevant. 
 
Gymnasieelever om vad som har varit bra med att arbeta med konstnärer: 
 
Gymnasieelev Att få åka runt och träffa olika konstnärer och själv känna på hur det är att arbeta 

som ”professionell” konstnär 

Gymnasieelev  Att få insikt i hur en konstnär kan arbeta. 

Vilka utmaningar har varit mest intressanta? 

Gymnasieelev  Storleken på projektet och framförallt samarbetet med professionella konstnärer.  

Gymnasieelev  Allt det tekniska som kan strula när man jobbar med foton och datorer. Det har 

varit intressant att arbeta med foton. 

(Bilaga 2:6-8) 

En av konstnärernas svar ur utvärderingsenkäten avseende samma arbete, där konstnären svarat på frågan 
om vilka utmaningar som varit mest intressanta och oväntade. 
 
Konstnär Att försöka sätta mig in i elevernas begränsade kunskap om att medverka i en 

utställning som dessutom var utomhus och, i stark kyla, och utifrån detta ledsaga 

dem att hitta lösningar. Det oväntade eller det positiva var elevernas sätt att 

hantera denna situation och hur de löste problemen. De agerade mycket 

professionellt. 

(Bilaga 2:9) 

Av både konstnärens och elevernas svar utläser jag att eleverna har verkat inom konstnärens 
specialområde. Här har eleverna fått instruktion och har fått verka som konstnärer. 
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Sett till textens nivå i resonemanget, så har konstnären en speciell materialkunskap, det har här 
kunnat kopplas till något väldigt konkret och praktiskt. Liknande betydelser går att utläsa i 
Förstudien om nationell kompetens för konstnärer i skolan, här nämns att konstnärerna har 
inlett med ”materialhistoria”. Efter det nämns att just det har fördjupat det skapande arbetet 
vilket visar att eleverna har fått arbeta med materialet på ett experimenterade sätt. 
Ur samtal ur samtal mellan konstkonsulent lärare, konstnärer och pedagog: 

 

Fokusgrupp Konstnärers materialkunskap är en tillgång och fördjupar det skapande arbetet 

ännu mer. I det här Skapande skola-projektet startade konstnärerna, Z och Y, det 

skapande arbetet med lite materialhistoria.  

Z och Y gjorde en tydlig tillverkningsbeskrivning för både elever och lärare, med 

genomtänkta moment.  

(Konstkonsulentverksamheteten vid Västmanlands läns museum 2011: 23-25) 

 

Konstrådets pedagog nämner i samma förstudie som ovan att konstnären har ”rollen av expert” 
vilket är ett annat ord för specialist.  
  

Vad gör en konstnär som inte en bild- eller konstpedagog kan göra? 

Pedagog …..Det är viktigt att man presenterar konstnären så att det är tydligt att konstnär 

är ett yrke. Ett yrke som konstnären har satsat på. … Sen har konstnären rollen av 

expert helt enkelt. Det är väldigt viktigt att alla är klara över det: att hon eller han 

är konstnär och expert inom sitt fält.  

(Höjer Aspemyr I. i Falk I. 2011:30-34) 
 
Det svaret gör innebörden av diskurspositioneringen ”specialist” tydlig. Gymnasieeleverna 
skriver i sina utvärderingssvar att de har fått ”insikt” om vad det innebär att arbeta som 
konstnär. För att kopplat det till den sociala praktikens nivå kan kanske studiet av det divergenta 
och konvergenta resonemanget vara relevant. Frågan här är om betydelsen av lärandet, eller den 
kunskap som eleven får, går att koppla till kunskapsmål i specifika skolämnen? Det kan göra 
det, men behöver inte göra det.  Det som kan ses som konvergent och möjligt att koppla till 
exempel till skolämnet samhällskunskap, skulle kunna vara att lära känna ett yrke och ett 
material, samt olika tekniker. Det divergenta lärandet som kan uppstå i att eleverna får 
experimentera med ett material gör att betydelsen av kunskapen är svårare att koppla till ett 
skolämne inledningsvis, men det utesluter inte kopplingen till skolans övergripande 
kunskapsmål. Här kan formen för lärandet till exempel handla om att bryta med 
diskursordningen som finns i skolans ämnesplaner, här öppnas en möjlighet till 
interdiskursivitet.  

Konstnären som samhällsguide 
 
Sett till den diskursiva praktikens nivå av ”konstnären som samhällsguide”, så kan den 
beskrivas med att eleverna själva väljer tillvägagångssätt mer än i de föregående två ”pausfågel” 
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och ”specialist”. Till det kommer att det också förmodligen ges mer tid till att laborera i en 
bestämd riktning. Den här positioneringen anser jag väl illustrera vad Dewey menar när elevers 
lärande pragmatiskt orienterar sig ut mot samhället för att kunna möta de krav på kunskaper 
som behövs där. Att lära genom att söka lösningar på problem är exempel på erfarenhetsbaserat 
lärande. 
 
I de språkliga beskrivningarna av vad arbetet har inneburit har eleverna svarat att de har fått 
insikt om ett yrke, vilket visar ett slags praktiskt samhällsorientering. Flera elever skriver också 
att just erfarenheten av att ha samarbetat i grupp har varit en värdefull erfarenhet. Att kunna 
samarbeta är ett bra sätt att förbereda barn och unga för att kunna fungera ute i samhället. 
 
Ett anmärkningsvärt tydligt uttalande som visar att projektet har varit praktiskt och 
skolämnesintegrerat är: 
   
Gymnasieelev det här är första gången jag har fått praktisk användning av mina 

mattekunskaper”  

(Bilaga 1:5, bilaga 2: 6-8)  

 
Här följer några valda citat ur gymnasieelevernas utvärdering som jag anser stödja positionen: 

 

Gymnasieelev Att få åka runt och träffa olika konstnärer och själv känna på hur det är att arbeta 

som ”professionell” konstnär. 

Gymnasieelev  Att få ställa ut ett större projekt för allmänheten. 

Vilka utmaningar har varit mest intressanta? 

Gymnasieelev  Att få komma utanför skolan och få arbeta i grupp. Genom att samarbeta fick vi ta 

del av varandras idéer. 

Gymnasieelev  Att samarbete i en grupp var lite jobbigare än jag trodde. När det är mer fritt och 

man får bestämma själv finns det mer att bli oense kring. Men efter några gånger 

gick det bättre…  

Gymnasieelev  Det här är den första gången jag har fått praktisk användning av mina 

mattekunskaper. 

(Bilaga 2: 6-8) 

 
Konstnären som har arbetat i projektet med gymnasieungdomarna beskriver nedan att hon anser 
sig ha kunnat bidra med aktuella och reella kunskaper om vad yrket kan innebära.  
 
Konstnär ... Dessutom tänker jag att det är bra att få träffa och arbeta med 

yrkesverksamma kreativa människor, konstnärer men även närliggande utövare. 

Det konstnären ev. saknar i pedagogik, kan han/hon kompensera med att bidra 

med ett annat perspektiv, och aktuella och reella erfarenheter av vad yrket kan 

innebära. 

(Bilaga 2:9) 

 38



 
konstpedagogen på konstrådet beskriver i intervjun att presentationen av ”yrket” har varit viktigt 
i svar på frågan vad konstnären kan bidra med. 
Min fråga löd; 

Vad gör en konstnär som inte en bild- eller konstpedagog kan göra? 

Pedagog  Ja det är en intressant fråga. Vi diskuterade det här mycket kommer jag ihåg och 

gjorde väldigt klart hur rollen skulle se ut när till exempel konstnären X arbetade 

med en klass. Hon var konstnär och presenterade sig först genom sitt eget 

konstnärsskap och det hon höll på med för tillfället. Det är viktigt att man 

presenterar konstnären så att det är tydligt att konstnär är ett yrke. Ett yrke som 

konstnären har satsat på. Jag tycker det är viktigt att alltid tala om hur 

utbildningen ser ut och varför man valde det här yrket… 

…Det är därför det är viktigt att man inte blandar ihop rollerna i den här 

situationen, då menar jag mellan konstnär och pedagog. Det som har betytt 

väldigt mycket för eleverna och för skolorna är mötet med en profession, som så 

tydligt kan påverka den enskilde eleven och gruppen. 

(Höjer Aspemyr I. i Falk I. 2011: 30-34) 
 
 
”Konstnären som samhällsguide” kan kopplas till en form som medieneutralt och konvergent 
lärande. Det här är då en form där elevernas mål med lärandet är bestämt på förhand men där 
medierna kan vara obestämda. Eleverna kan här få en uppgift att lösa med ett bestämt antal 
verktyg att använda. Kopplat till den sociala praktikens nivå och till frågan om konsekvenserna 
av att eleverna fått arbeta med konstnärer här leder till att den rådande ordningen befästs eller 
omstruktureras blir mer svårtolkat och kan bero på graden av hur mycket eleven får laborera 
självständigt. Det som är närmast kopplat till det är tidsaspekten. Avseende diskursordningen, 
eller positionen ”Samhällsguide” kan graden av interdiskursivitet vara hög om eleven får 
mycket tid att arbeta och låg interdiskursivitet om lite tid har använts till arbetet.  

Konstnären som ögonöppnare 
 
Här framträder ”konstnären som ögonöppnare” som kanske den mest spretiga 
diskurspositioneringen, metaforen ”ögonöppnare” används inte som ett uppvaknande efter att ha 
sovit, utan i betydelsen av att nu ser jag något mer och nytt som jag inte sett förut, fastän mina 
ögon varit öppna. Den diskursiva praktiken är att lärandemålet är divergent, det vill säga 
obestämt och lika obestämda är medierna genom vilket detta obestämda lärande kan ske. Så hur 
kan man beskriva och legitimera detta? Och vad är det då som kan förstås och vad är 
kunskapande när en konstnär kommer och sätter igång en sådan process?  Eftersom denna är 
den mest svårbeskrivna formen så är den kanske den viktigaste att försöka att beskriva. Kanske 
är det just genom att beskriva de andra tre som gör att den här formen kan skiljas ut; 
 
Här väljer jag ut några citat som appellerar på positioneringen, först ut kommer 
gymnasieeleverna som arbetat med konstnärer som svarar på frågan vad som varit bra: 
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Gymnasieelev Friheten i uppgiften och alla valmöjligheter var väldigt uppskattat. 

Vilka utmaningar har varit mest intressanta? 

Gymnasieelev Den största utmaningen var att arbeta så praktiskt och konkret.  

Att planera ett konstprojekt i grupp  

Gymnasieelev   Att konstverket skulle stå i Vasaparken. Man fick liksom tänka lite 

utanför ramarna för att det skulle blir bra. 

Gymnasieelev  Att föra över idén man hade i början till konkreta konstverk. Att 

faktiskt konstruera miniatyrtält av plaströr och tyger 

kändes…oväntat och annorlunda. 

Vad kan göras bättre? 

Gymnasieelev  Både till konstnären och läraren. Jag vill träffa flera konstnärer. De 

kan påverka och förbättra mina tankar. 

(Bilaga 2: 6-8) 

 
Det eleverna här kommunicerar är att utmaningen att tänka och göra annorlunda på en ny plats 
var en del med behållningen med att genomföra skolarbete med konstnärer. Det läser jag som att 
de behövde tänka annorlunda för att lösa de problem som de ställdes inför i uppgiften. 
 
I samma projekt säger konstnären om sitt bidrag i piloten (står också under rubriken konstnären 
som samhällsguide) 
 
Konstnär …Dessutom tänker jag att det är bra att få träffa och arbeta med yrkesverksamma 

kreativa människor, konstnärer men även närliggande utövare. Det konstnären ev. 

saknar i pedagogik, kan han/hon kompensera med att bidra med ett annat 

perspektiv, och aktuella och reella erfarenheter av vad yrket kan innebära. 

(Bilaga 2:9) 

Det konstnären skriver i sin text är att just konstnärens perspektiv är annorlunda, och det tolkar 
jag som att konstnären ser sitt bidrag till skoleleverna som ett erbjudande att se med andra ögon, 
öppna ögonen och att se något annat än vanligtvis. 
 
På liknande sätt tolkar jag ett samtal mellan konstnärer, lärare, konstpedagog och 
konstkonsulent om vad som händer när eleverna arbetar i en konstnärlig process: 
 
Fokusgrupp I ett Skapande skola-projekt kan konstnärerna låta elever få vara, få dröja kvar i 

en process, bekanta sig med materialet, få modet att försöka och göra om, hinna 

tänka om, se saker ur andra synvinklar, hitta nya lösningar, som leder till något 

bra i slutändan. 

(Konstkonsulentverksamheteten vid Västmanlands läns museum 2011: 23-25) 

 

 40



 Konstrådets pedagog ringar in det i nedanstående citat taget ur samma undersökning där 
intervjufrågorna är ställda för att söka ringa in erfarenheter av vad som händer när konstnärer 
arbetar med skolelever:  
 
Pedagog Tillsammans hjälper man eleven till det uttrycket som eleven vill ha. Det handlar 

mycket om att våga tro på det man gör. Det är ofta andra elever som utmärker sig 

och tar initiativ än de som vanligen gör det i en skolklass. Det har jag hört hur 

många gånger som helst.  

Konstnärerna representerar andra sätt att tänka och det är ett annat sätt att ta till 

sig kunskap helt enkelt. Det har drivit mig hela tiden: att det är ett annat sätt och 

att det är så väsentligt. 

(Höjer Aspemyr I. i Falk I. 2011:30-34) 

Det avslutande citatet får avrunda en konstnärs beskrivning på diskurspositioneringen 
”ögonöppnare”. 
 
Konstnär  Vad jag önskar i mötet är nyfikenhet från båda håll. Att man vågar släppa 

fasaden. Konstnärer är ofta katalysatorer som sätter igång rörelser. Min förväntan 

är att se en aha-upplevelse hos barnen. Egentligen jobbar vi med värderingar – att 

vara tillåtande. Vi kan få barnen att växa. Det handlar om respekt för livet och 

medmänniskorna. 

(Konstkonsulentverksamheteten vid Västmanlands läns museum 2011:24) 

 
Sett till den textuella nivån så sticker några meningar ut mer än andra; det en gymnasieelev 
säger; 

 jag vill träffa fler konstnärer. De kan påverka och förbättra mina tankar. 

(Bilaga 2: 6-8) 

 

 Konstnären själv anser sig kunna bidra med ”ett annat perspektiv” och den beskrivningen 
motsvarar ju vad eleven beskriver att hon/han har fått.  Den allra mest tydliga formuleringen av 
vad en ”ögonöppnare” kan vara är konstrådets pedagogs beskrivning av vad som legitimerar att 
konstnärer arbetar med skolelever i ”konstnären representerar andra sätt att tänka och det är ett 
annat sätt att ta till sig kunskap helt enkelt”. Om man tar det sista citatet och kopplar det till den 
sociala praktikens nivå, så skulle det kunna rubba många tillstånd.  Konsekvenser av att rubba 
många tillstånd kan ju leda till att den dominerande diskursordningen kan rubbas och bana väg 
för interdiskursivitet vilket i sin tur gör att nya diskurstyper skapas.  Att konstnären positioneras 
”ögonöppnare” kan då leda till mycket som inte kan gå att förutse, ur det kan utläsas att det 
krävs mycket tid och förståelse och tålamod för att den positioneringen ska kunna råda inom 
skolans institutionella ramverk. 
 
Avslutningsvis för att söka sammanfatta den diskursiva förståelsen av konstnären i skolan som 
”ögonöppnare”; görs det genom vad pedagogen Åsa Mårtensson uttryckt: att andra elever än 
som vanligtvis utmärker sig gör det när de får arbeta med samtidskonst, därför att det inte finns 
givna regler, rätt eller fel, som det annars gör i skolan (Bilaga 1: 3). Kanske inringar Åsa vad 
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som legitimerar ”konstnären i skolan”?  Med de andra tre positionerna i åtanke kan frågan också 
bli om det är det att konstnären inte är en lärare utan har ett annat yrke som gör representerar 
annat och kan andra saker? eller att konstnären dyker upp högst tillfälligt men ändå ge en 
värdefull bild av att representera just det – att icke representera vardag – icke vara och ge några 
verktyg som kanske kan ha ett värde att lära sig att laborera med för en orientering ut i 
samhället? Ja, de frågorna får hänga kvar och vara upp till var och en att besvara utifrån de 
situationer som de ställs i. 

Den diskursiva legitimeringen – 
avslutande diskussion 

Det drivande i undersökningen har varit att se bakom två rådande polariserade diskurstyper om 
estetik inom skolan som institution. Dels den organiserande diskursen inom skolans 
styrdokument där estetiska värden ska genomsyra alla skolans ämnen och dels den 
skolpolitiska diskurs som legitimerar estetiska studier enbart för de elever som i förlängningen 
kan förväntas få framtida ekonomisk utkomst av sina studier. 
 
Fokus för frågeställningar har varit hur konstnärerna inom sin yrkeskategori kan bidra till 
undervisning i skolan som komplement till lärare i olika ämnen, och hur konstnärerna tas emot 
av lärare och pedagoger. Hur beskrivs konstnärernas bidrag? Hur konstrueras förståelseer av 
konstnärens bidrag till en skola där estetlärarnas arbetsmarknad är hotat?  Ur ett 
arbetsmarknadspolitiskt perspektiv ser jag det statliga projektet Skapande skola som ett närmast 
cyniskt projekt, där lärarna i estetiska ämnen förlorar sina arbeten och konstnärerna kommer till 
skolan för att genomföra skolans övergripande kulturuppdrag som inte längre estetlärarna tillåts 
göra. 
 
Genom att ge förslag på de fyra diskurspositioneringarna hoppas jag kunna ge en klarare bild, 
eller snarare klarare bilder av vad som sker när konstnärer verkar i skolor. Eftersom data har 
samlats ifrån två undersökningar varav enbart den ena finns som bilaga, kan det ibland vara 
svårt att följa ur vilken ”rapport” jag hämtat citat, jag hoppas att rörigheten inte överskuggar det 
som sägs av de aktörer som beskriver sina erfarenheter, eller mina diskursiva förslag. 
Något annat som är svårt att följa i olika styrdokument är ju estetikbegreppet, därav har en del 
ägnats åt att reda i det begreppet och i hur olika innebörder som det ges i olika sammanhang. 
Både Thorgersens och Lindgrens forskning visar på komplexiteten av hur begreppet används 
och hur mångtydigt det är (sid 7-9). Vid läsning av deras forskning framträder en förståelse av 
hur så polariserade diskurser kan uppstå kring estetiken i skolan, när den kan tolkas så olika. 
Estetik som ekonomisk samhällsnytting eller estetik som ett allmängiltigt kunskapsområde. 
Lisa Öhman ifrån Konstfack, påpekar i intervjun att de estetiska perspektiven är inskrivna i 
Lgr 11, men att allt består i vanlig ordning egentligen och att det kräver ganska mycket utav de 
som vill främja estetisk kunskap i skolan att plocka fram och peka på dem för att det ska bli 
något. 
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I den kommande lärarutbildningen ingår UVK, det vill säga utbildningsvetenskaplig kärna. 

Där är åtta områden definierade. I remissen till ubildningsdepartementet tryckte vi mycket på 

att det estetiska området skulle vara en av del av den utbildningsvetenskapliga kärnan. Och 

det här gäller då lärarutbildningarna, det är viktigt att understryka det. Där finns det idag 

ingen koppling till ett estetiskt perspektiv eller av formens betydelse. Utan det är 

specialpedagogik, pedagogikens historia, didaktiken och sådant. Men hade det estetiska 

perspektivet kommit in, då hade det blivit intressant. 

(Öhman L. i Falk I. 2011: 27) 
 
Det Öhman beskriver är hur de nya styrande dokumentens utformning ser ut, de som i skrivande 
stund reglerar hur dagens nyutbildade lärare får tillgång till estetisk kunskap. Här blir min 
reflektion att det gör att synen på att estetisk kunskap som allmängiltigt ligger långt fram i tiden. 
Det sporrar mig att se till det som kallas estetiska lärprocesser eller läroprocesser. 
Efter analys av texterna i datunderlaget har jag sedan sökt förhålla mig till den av Lindström 
skapade taxonomi (se figur 1, sid 16) över hans förslag på fyra olika estetiska lärandeformer; 
om, i, med och genom. Den anser jag beskriva på ett utmärkt sätt hur kunskapande med estetik 
kan ske. 
Lindström betonar att modellen är tänkt att vara deskriptiv och inte normativ, han menar att 
ingen kombination är överlägsen den andra utan att de istället ska betraktas som komplementära 
aspekter av en vad han kallar samordnad estetisk strategi. Jag anser den vara användbar som en 
modell och samtidigt en slags form för att avläsa en diskursordning kring estetiskt lärande i 
skolan. Här placerar jag mina fyra föreslagna diskurspositioner inom Lindströms taxonomi, och 
genom att göra det så påstår jag att positionerna stämmer väl överens med de fyra föreslagna 
lärandeformerna. Jag vill därmed hävda att de kan fungera komplementärt, dvs positionerna och 
lärandeformerna, i olika beskrivningar av konstnärens yrkesidentitet i skolan. Genom att göra 
det så placerar jag mina förslag på diskurspositioneringar inom den estetiska strategin. (se 
figur 1 sid 16) (Lindström L. 2010:34-36) 
 
Figur 3 
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Av författaren efter Lindström 
(Falk I. efter Lindström L. 2010:34-36)  
 
I figur 2 ovan har jag lagt till mina förslag på diskursiva positioneringar som tillägg i rött i 
Lindströms modell, det gör jag som en möjlig läsning av hur olika aktörer har beskrivit det 
lärande som sker när konstnären arbetar med elever. Diskurspositionerna som är framskrivna i 
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resultatdelen anser jag stödja läsningen inom lärandeformerna ovan. Det betyder att när 
konstnären är ”ögonöppnare” så sker ett ”divergent” och ”medieneutralt” lärande ”genom” 
konst och motsvarande gällande läsningen av de andra diskursena, som det diametralt olika 
lärandet som sker när konstnärern är ”pausfågel” då det sker ett ”mediespecifikt” ”konvergent” 
lärande” ”om” konst. Med de två diametralt olika diskurspositionerna och lärandeformerna kan 
man också lägga till en tidsaspet. För att vara ”pausfågel” krävs en en tidsmässigt kort kontakt 
med eleverna och för att vara ”ögonöppnare” krävs mer tid. 
Vilken samhällsnytta är det då att skriva fram diskurser som beskriver konstnärer i skolan? För 
att hålla kvar modellen ovan så framträder ett nyttomotiv när Lindström går i svaromål till 
Marner och Örtengren om att begreppet riskerar att avprofessionalisera den estetiska 
undervisningen (sid 15). Lindström menar att begreppet estetisk lärprocess legitimitet eller 
giltighet beror på hur det går att operationalisera innebörden av det. Jag anser att samma sak 
gäller vad konstnären har i skolan att göra. Min intention är att genom att språkligt kunna 
beskriva konstnärens yrkesidentitet och vad konstnärer kan göra som skapar kunskap, så kan vi  
få bättre förståelse för vad konstnären kan ha för legitimitet i skolan. Det som ges legitimitet i 
skolans domän kan man få förhoppning om att det skapas utrymme för och med det också 
tidsutrymme till. 
 
Kopplat till Lindströms taxonomi är ”Konstnären som specialist” placerad i både lärandeformen 
I och OM, som ingår i vad Lindström placerar både konvergent och divergent mål, det vill säga 
när lärandemålet kan vara både bestämt och obestämt. Båda formerna I och OM betecknar han 
som mediespecifika. Det kan yttra sig i att konstnären kommer till skolan och visar hur just hon 
eller han arbetar inom sitt område, i sitt material, där formen I kan yttra sig som en föreläsning 
eller beskrivning, men att i formen OM så får eleverna själva experimentera med materialet som 
förevisats dem. 
 
Vilken samhällsnytta är det då att söka olika diskurspositioneringar som beskriver konstnärer i 
skolan? Motivet framträder i beskrivningen i vad estetiska lärprocesser kan vara där Lindström 
går i svaromål till Marner och Örtengren om att begreppet riskerar att avprofessionalisera den 
estetiska undervisningen. Lindström menar att begreppets legitimitet eller giltighet beror på hur 
det går att operationalisera innebörden av det. Jag anser att samma sak gäller vad konstnären har 
i skolan att göra. Min åsikt är att genom att språkligt kunna beskriva konstnärens yrkesidentitet 
och vad konstnärer kan göra som skapar kunskap, så kan vi ha förståelse för vad konstnären kan 
få för har legitimitet i skolan. Det som ges legitimitet i skolans domän skapas också 
tidsutrymme till. 
 
I den svenska skoldiskursen där estetik är allmängiltigt, beskrivs estetiskt skapande och 
kulturella upplevelser i läroplanen som gymnasieskolans ansvar och det går ju helt i linje med 
Bamfords rapport (2005) och Pringles forskning (Mårtensson 2008). En paradox är att nu när 
Gy2011 är sjösatt så är inte längre estetisk verksamhet obligatoriskt ämne i gymnasieskolan 
men fortfarande står estetisk kunskap i svenska skolans kunskapsmål. Här i undersökningen i de 
framskrivna styrdokumenten drivs den diskurs där den estetiska kunskapen är viktig och här 
ser jag att konstnären kan bidra med sin yrkesidentitet och hjälpa skolans personal på traven, 
speciellt i sin position som ”ögonöppnare”, en ”ögonöppnare” behövs både i ateljé, klassrum, 
lärarrum liksom i kommunfullmäktige. 
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Efter att ha skrivit den här uppsatsen och reflekterat på ett sätt som jag inte gjort tidigare så har 
jag haft tillfälle att kunna utveckla ny kunskap som jag har formulerat i nya diskursiva 
formationer, jag hoppas på att ett grad av interdiskursivitet har uppstått. Jag önskar att mina 
fyra diskurspositioner ska vara tillgängliga och förstås som komplementära legitimerande 
positioner. Jag önskar att de kan vara ett bidrag i den estetiska strategi som värnar förståelse hur 
kunskap kan utvecklas hos barn och unga i möte med konstnärer. Samarbetet mellan 
konstnärer, lärare och elever kan leda till kvalitet om rätt förutsättningar ges, avseende 
gemensam planeringstid mellan konstnärer och lärare, tid för process, genomförande och tid för 
reflekterande. 
 
Det är det ovanstående perspektivet att den kunskap som utvecklas i mötet mellan elev och 
konstnär kan artikuleras, som sporrat den här undersökningen. Perspektivet innehåller 
uppfattningen om att skolan kan vara en arena där elever utan tillgång till konst och estetik 
hemifrån ändå kan få tillgång till kunskapen genom konsten och estetiken. Redan Dewey som 
kallades för den progressiva pedagogikens fader, menade att pedagogens uppgift är att vägleda, 
styra och organisera samspelet mellan en växande individ och en föränderlig omgivning och att 
just samspelet ger individen praktisk kunskap att aktivt påverka samhällssystemet (Hartman S. 
Lundgren U. & Hartman RM. 2004:23). Ett ytterligare argument är att estetik har blivit allt mer 
flertydig och därmed nödvändig för elever för att det i den finns erbjudandet att pröva oss 
själva (Drotner K.1996:10). Desto viktigare i vårt samhälle där barn och unga bombarderas av 
mediabilder varje dag (och det finns inget som säger att bildflödet kommer att minska), att 
konstnärer och utbildade pedagoger och estetlärare kan få arbeta i kvalitativa möten med barn 
och unga. 
 
I undersökningen kan den som söker hitta en uppsjö av argument för lärare och studenter att 
använda sig av estetiska lärprocesser i all form av undervisning. Om skolan gör verklighet av 
sina styrdokument i diskursen att estetik är en kunskapsform och erbjuder barn och unga att få 
kunskap i, om, med och genom konsten och där estetiska lärprocesser är en självklarhet så finns 
det möjlighet att skolan blir det jämlikhetsskapande redskap den skulle kunna vara. 
 
Anne Bamford pekar på ett par länder, vilket är Kanada och Finland, som förebilder därför att 
de har förstått värdet av att konsten kan genomsyra all undervisning där alla som studerar till 
lärare också läser konst. Sverige har fått goda resultat i hennes Unesco-rapport som blev klar 
2005. Jag ser ändå med visst hopp på framtiden om att skolan kan verka för att skolans 
övergripande kulturuppdrag nås för alla barn i skolan och att även vi så småningom förstår att 
den estetiska kunskapen är så allmängiltig att den självklart ingår i alla framtida 
lärarutbildningar. 

Framtida forskning 
 
Det min undersökning bidrar till är till slut de fyra diskurspositioneringarna, som de facto i den 
stund de är skrivna leder till nya diskurser i relation till dem. Jag skulle vilja se en fördjupande 
framtida forskning där dessa skulle kunna vara en utgångspunkt. En önskvärd aspekt att forska 
vidare kring är en fördjupad forskning om sociala positioneringar inom yrkesidentiteteterna 
lärare och konstnär, där förhållandet dem emellan studeras närmare. 
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Analysen av diskurser är på ett sätt oändlig, det är vad jag finner i användningen av 
diskursanalys som metod och teori, Foucault yttrycker det under rubriken Diskursen ska inte 
uppfattas som…: 

 

Diskursen är batalj. Inte avspegling. Eller närmare bestämt:  i diskursen måste man 

tydliggöra funktioner som inte bara är uttryckande (inte bara uttrycker ett redan upprättat 

och stabiliserat maktförhållande) eller reproducerande (inte bara reproducerar ett på förhand 

existerande socialt system). Diskursen – själva det förhållandet att man talar, använder ord, 

använder de andras ord (om så bara för att returnera dem), ord som de andra förstår och 

godtar (och kanske i sin tur returnerar) – det förhållandet är i sig en makt. För 

maktförhållandena är diskursen inte bara en yta att fästa tecken på, den är en operator. 

(Foucault M. 2008:182) 

Hans ord sporrar att fortsätta att analysera även om diskursanalyser är svåra blir färdiga med, 
efterom de i sin tur leder vidare till nya undersökningar av social praxis (som i bästa fall i 
Faircloughs anda kan leda till interdiskursivitet) som leder till samhällsutveckling. 
 
 
 
 

                              bild 6 
 
Elever ifrån Naturvetenskapligt program på St Eriks gymnasium har Vernissage för utställningen Ljus och 
mörker i Vasaparken framför byggplatsen till Sven-Harrys museum,  Stockholm 8 dec 2010 

 46



Källor 

Alerby E. Elidóttir J. red (2006) Lärandets konst – betraktelser av estetiska dimensioner i 
Lärandet, Studentlitteratur, Stockholm 
 
Alvesson M. & Sköldberg K. (2008) Tolkning och reflektion, vetenskapsfilosofi och kvalitativ 
Metod, Studentlitteratur, Lund 
 
Bamford A .i Höglund C-M. (2009) THE WOW FACTOR De estetiska ämnena och en kreativ 
undervisning stärker elevernas kritiska tänkande, (om Anne Bamfords Unesco-forskning) 
Artikel i Pedagogiska magasinet nr 4, 2009, Stockholm 
 
Borgen J S. Brand S S, (2006) Ekstraordinært eller selvfølgelig om skolesekken, Nordisk 
institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning, http://www.nifu.no/ Den kulturelle 
skolesekken,/ Retrieved 2013 -01-19 
 
Burr V. (2003) Social Constructionism, second edition, Routledge, New York 
 
Burr V. i Kjørup S. (2009) Människovetenskaperna, problem och traditioner i humanioras 
vetenskapsteori, Studentlitteratur, Lund 
 
Carlgren M. Hadzikostas A. och Persson E. (2010) Handbok förplanering av kulturprojekt i 
skolan, Västra Götalandsregionen 
 
Culture Government (2012) www.culture.gov.uk Retrieved 2012-12-01 
 
Dysthe O. Hertzberg F. & Lökensgard Hoel T. (2002) Skriva för att lära, Studentlitteratur, Lund 
 
Drotner K. (1996) At skabe sig - selv : ungdom, æstetik, pædagogik, Gyldendal (2:a uppl.) 
Köpenhamn 
 
Dysthe O. (2003) Dialog, samspel och lärande, Studentlitteratur, Lund 
 
Ellmin B. & Ellmin R. (2003) Att arbeta med portfolio – teori, förhållningssätt och praktik, 
Förlagshuset Gothia, Växjö 
 
Fairclough N. i Winther Jørgensen M. Phillips L. (2000) Diskursanalys som teori och metod, 
Studentlitteratur, Lund 
 
Falk I. (2009) Estetiken angår alla! – Portfolio som verktyg för självvärdering och modell för 
att motverka social snedrekrytering, Stockholms universitet, Stockholm 
 
Falk I. i Konstkonsulentverksamheten vid Västmanlands läns museum. red (2011) En rapport 
om förstudien gällande nationell kompetens för konstnärer i skolan. 
http://www.konstochlarande.se/resurs/240 Retrieved 2013-06-06  
 
Falk I. (2013) FA+ Works www.fa-art.se Retrieved 2013-11-25 
 
Foucault M. (2008) Diskursernas kamp, Texter i urval av Tomas Götselius och Ulf Olsson, 
Brutus Östlings Bokförlag Symposium, Eslöv 

 47

http://www.konstochlarande.se/resurs/240%20Retrieved%202013-06-06
http://www.fa-art.se/


 
Foucault M. (1972) Vetandets arkeologi, Bo Caverfors bokförlag, Staffanstorp 
 
Gadamer H-G. (1997) Sanning och metod, i urval, Daidalos, Göteborg 
 
Guillet de Montoux P. (1996) Det sublimas konstnärliga ledning, Studier i Företagsekonomi, 
Nerenius & Santérus förlag, Göteborg 
 
Guillet de Montoux P. (2004) Handlingens hermeneutik i Gustavsson B. red. Kunskapande 
metoder inom samhällsvetenskapen, Studentlitteratur,  Lund 
 
Gy 2011, sedan 2011 gällande läroplaner och skolplaner för gymnasiet, Skolverket, Stockholm 
 
Gustavsson B. (2000) Kunskapsfilosofi - Tre kunskapsformer i historisk belysning, Wahlström 
& Widstrand, Smedjebacken 
 
Gustavsson B. (2004) red. Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, Studentlitteratur, 
Lund 
 
Hartman J. (1998) Vetenskapligt tänkande - från kunskapsteori till metodteori, Studentlitteratur, 
Lund 
 
Hartman S. Lundgren U. & Hartman R M. (1998) John Dewey, Individ, skola och samhälle, 
Natur och kultur, Stockholm 
 
Höglund C-M. (2009) THE WOW FACTOR De estetiska ämnena och en kreativ undervisning 
stärker elevernas kritiska tänkande, (om Anne Bamfords Unesco-forskning) Artikel i 
Pedagogiska magasinet nr 4, 2009, Stockholm 
 
Höjer Aspemyr I. i Konstkonsulentverksamheten vid Västmanlands läns museum. red (2011) En 
rapport om förstudien gällande nationell kompetens för konstnärer i skolan. 
http://www.konstochlarande.se/resurs/240 Retrieved 2013-06-06 
 
Kant I. (1790/2003) Kritik av omdömeskraften, Thales, Stockholm 
 
Konstkonsulentverksamheten vid Västmanlands läns museum .red (2011) 
http://www.konstochlarande.se/resurs/240 En rapport om förstudien gällande nationell 
kompetens för konstnärer i skolan, Retrieved 2013-06-06 
 
Kjørup S. (2009) Människovetenskaperna, problem och traditioner i humanioras 
vetenskapsteori, Studentlitteratur, Lund 
 
Kulturrådet (2011) Regionala konstkonsulenter 
www.kulturradet.se/sv/verksamhet/Lanskonsulenter/konstkonsulenter, Retreived 2011-02-10 
 
Kulturrådet  (2012)  www.kulturradet.se/sv/bidrag/Skapande-skola Retrieved 2012-12-01 
 
Kvale S. (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur, Lund 
 
Kvile S. (2011) Mellom liten og stor, Tonar og ord http://rokkan.uni.no/dks/?page_id=642 
forskning om Den kulturelle skolesekken, Kvile-master, Bergens högskola, Griegakademien, 
Retrieved 2013-01-19 
 
 
 

 48

http://www.konstochlarande.se/resurs/240%20Retrieved%202013-06-06
http://www.kulturradet.se/sv/bidrag/Skapande-skola%20Retrieved%202012-12-01


Lindgren M. (2006) Att skapa ordning för det estetiska i skolan. Diskursiva positioneringar i 
samtal med lärare och skolledare, Doktorsavhandling, Högskolan för scen och musik vid 
Göteborgs Universitet, Göteborg 
 
Lindgren M. (2013) Konst för sin egen eller andra ämnens skull? Pedagogiska magasinet nr 3/ 
2013, Stockholm 
 
Lindström L. Fyra estetiska lärandeformer - Lärande om, i, med och genom. i Carlgren M. 
Hadzikostas A. Persson E. (2010) Handbok för planering av kulturprojekt i skolan, Västra 
Götalandsregionen 
 
Lindström L. (2002) Produkt och processvärdering i skapande verksamhet, 
Myndigheten för skolutveckling, Stockholm 
 
Lindström L. (2003) Förord i Ellmin B. & Ellmin R.  Att arbeta med portfolio – teori, 
förhållningssätt och praktik, Förlagshuset Gothia, Växjö 
 
Lindström L. & Lindberg V. (2005) Pedagogisk bedömning, Om att dokumentera, bedöma och 
utveckla kunskap, HLS förlag, Stockholm 
 
Malmquist K. red. (2006) ZON MODERNA, Moderna Museet,  Stockholm 
 
Mårtensson Å. Sten U. red. (2008) KONST OCH PEDAGOGIK. Gävle Konstcentrum, Gävle 
 
Nevanen S. Juvonen A. & Ruismäki H. (2012) Art education as 
multiprofessional collaboration. International Journal of Education & the Arts, 13(1). 
http://www.ijea.org/v13n1/index.html Retrieved 2013 -01-19 
 
Norges Kulturdepartement, Arts council Norway (2012) http://denkulturelleskolesekken.no   
Retrieved 2012-12-01 
 
Patel R. & Davidson B. (2003) Forskningsmetodikens grunder, Studentlitteratur, Lund 
 
Persson LGW. (2011) Gustavs grabb. Berättelsen om min klassresa, Albert Bonniers förlag, 
Stockholm 
 
Pringle E. i Mårtensson Å. Sten U. red. (2008) KONST OCH PEDAGOGIK. Gävle 
Konstcentrum,  Gävle 
 
Saar T. (2005) Konstens metoder och skolans träningslogik, Karlstad University Studies, 
Karlstad 
 
Skolverket Lpf 94, Programmål, www.skolverket.se 
Retrieved 2012-09-11 
 
Skolverket Lgr 11, Läroplan för gymnasieskola,. www.skolverket.se 
Retrieved 2012-09-11 
 
Skolverket Läroplan och ämnesplaner för gymnasieskolan/ Estetiska programmet/ examensmål, 
www.skolverket.se Retrieved 2012-07-11 
 
Stockholm Stad Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga - Strategisk plan för barn- 
och ungdomskultur i Stockholm, www.stockholm.se/OmStockholm/Stadensverksamhetsmal/ 
Stadsovergripande-styrdokument/  Retrieved 2009-07-11 
 

 49

http://www.ijea.org/v13n1/index.html%20Retrieved%202013%20-01-19
http://denkulturelleskolesekken.no/
http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/


Thorgersen K. i Alerby E. Elidóttir J. red (2006) Estetik i svenska skolans styrdokument ur 
Lärandets konst – betraktelser av estetiska dimensioner i Lärandet, Studentitteratur, Stockholm 
 
Thorgersen K. (2007) Unspoken Truths, Licentiate thesis. Luleå Universitet of Technology 
Department of Education, Luleå 
 
Utbildningsdepartementet (1994) Lpf 94. läroplan för de frivilliga skolformerna, 
Skolverket, Stockholm 
 
Utbildningsdepartementet (2011) Lgr11 läroplan för de frivilliga skolformern, 
Skolverket, Stockholm 
 
Utbildningsdepartementet (2011) Läroplan för gymnasieskolan 2011, 
Skolverket, Stockholm 
 
Wallenstein S-O. (2003) Inledning  i Kant I. (1790/2003) Kritik av omdömeskraften, Thales, 
Stockholm 
 
Vetenskapsrådet (2013) Forskningsetiska principer www.codex.se 
http://www.codex.vr.se/index.shtm Retrieved 2013-01-19 
 
Wiklund U. (2009) När kulturen knackar på skolans dörr, Utbildningsradion, UR och 
Rikskonserter, Stockholm 
 
Winther Jørgensen M. Phillips L. (2000) Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, 
Lund 
 
Åsberg R. (2001) Det finns inga kvalitativa metoder – och inga kvantitativa heller för den 
delen, Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs Universitet, Göteborg 
 
Öhman-Gullberg L. (2008) Laddade bilder- Representation och meningsskapande i unga tjejers 
Filmberättande, Stockholms universitet, Stockholm 
 
Öhman L. i Konstkonsulentverksamheten vid Västmanlands läns museum. red (2011) En 
rapport om förstudien gällande nationell kompetens för konstnärer i skolan. 
http://www.konstochlarande.se/resurs/240 Retrieved 2013-06-06 

 
Figurer 
  
1 sidan 16   (Lindström L. 2010:34-36)  
 
2 sidan 25 Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalays  

(Fairclough N. i Winther Jørgensen M . Phillips L.2000: 74, figur 3.1)  
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